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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 
hverken målsætningen er langsigtet, og indsatsprogrammet bygger på faktuelle forhold på arealerne 
og ikke den beregnede skov/naturtilstand. Fejlrettelsen betyder dog, at Natura 2000-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. N86 Vejen Mose (H75): 
 
 
” 
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Figur 4a. Natur-/skovtilstand for de af Natura 2000-områdets naturtyper, som er 
tilstandsvurderet. 
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  Natur-/skovtilstand:       I            II            III          IV            V           Ej vurderet 
 
 
Figur 4b. Natur/skovtilstand for de af Natura 2000-områdets naturtyper, som er 
tilstandsvurderet (tidvis våd eng, nedbrudt højmose og skovbevokset tørvemose udeladt). 
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Ændringerne vedrører naturtypen tør hede hvor hovedparten er rykket fra tilstandsklasse III til IV, 
og den lille forekomst af naturtypen ege-blandskov, som er rykket fra tilstandsklasse I til II.” 
 
Afsnittene om tør hede og ege-blandskov er ændret således: 
 
”Våd og tør hede er registreret på knap 12 hektar i ringe-god naturtilstand. På en stor del af 
arealet er strukturen påvirket af afvanding og/eller nylig tørveskrælning.” 
 
……. 
 
”Skovtilstanden for 179 ha skovbevokset tørvemose er god og tilstanden for ca. 0,5 ha ege-
blandskov er ligeledes god. Der er ingen skovnaturtypeforekomster der er vurderet ringere end 
tilstandsklasse II i dette område.” 
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Vejen Mose 


 Habitatområde 75, Fuglebeskyttelsesområde 54 
 


1 Indledning 
I medfør af Lov om Miljømål skal der laves en forvaltningsplan for hvert af 
de internationale naturbeskyttelsesområder i Danmark – en såkaldt Natura 
2000-plan. Naturbeskyttelsesområderne omfatter EF-habitatområder, EF-
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Tilsammen kaldes de Natura 
2000-områder. De nævnte områder har deres udspring i to forskellige EF-
direktiver og en international aftale. 
 


Habitatdirektivet Habitatdirektivet fra 1992 har som helhed til formål at beskytte naturtyper og 
arter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU. Til dette formål skal 
medlemsstaterne udpege en række særlige bevaringsområder, de såkaldte 
habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget med henblik på at 
beskytte bestemte naturtyper og arter af dyr og planter. Nogle naturtyper og 
arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for beskyttelsen. 
Naturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne på direktivets bilag 
II. 


 
Fuglebeskyttelsesdirektivet  Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har til formål at beskytte levestederne 


for fuglearter, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af 
levesteder i EU. Til dette formål skal medlemsstaterne udpege en række 
fuglebeskyttelsesområder hvor disse fugle yngler eller regelmæssigt gæster 
for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre. Hvert enkelt 
fuglebeskyttelsesområde er udpeget for at beskytte levesteder for en eller 
flere af de fuglearter, der er opført på direktivets liste l. 


 
Ramsarkonventionen Ramsarkonventionen er en aftale mellem mange lande (ca. 150) om at 


beskytte vådområder af international betydning, især som levesteder for 
vandfugle. Konventionen blev underskrevet af de første lande i 1971, og 
Danmark tiltrådte den i 1977. Ramsarområder er beskyttede vådområder 
med særlig betydning for fugle, og i Danmark er der udpeget 27, hvoraf de 
fleste findes i de lavvandede dele af vore farvande. I alt er udpeget 7.400 
km2. 
 
 


Natura 2000-planer 


Natura 2000-planlægningen er en løbende planlægning, der revideres, 
udbygges og opdateres hvert 6. år. Planerne vil udgøre grundlaget for 
naturforvaltningen i områderne.  
 
En plan for et Natura 2000-område består af: 
- En basisanalyse 
- En målfastsættelse 
- Et indsatsprogram 


 
Basisanalysen Formålet med basisanalysen er at skabe 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.  
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For hvert Natura 2000-område skal der udarbejdes en selvstændig 
basisanalyse, der indeholder en kort sammenfatning med tekniske bilag og 
kortbilag. I basisanalysen findes en gennemgang af den eksisterende viden 
om de naturtyper og arter som områderne er udpeget for. 


 
Amterne udarbejder basisanalysen for de enkelte Natura 2000-områder. 
Strukturreformen har medført, at opgaven er fremrykket, og amterne skal 
derfor aflevere analyserne til Staten senest den 1. juli 2006. 


  
Fremrykningen af amternes arbejde med basisanalysen betyder, at amterne 
ikke kan udarbejde den i loven krævede tilstandsvurdering af de enkelte 
områder. Tilstandsvurderingen udarbejdes derfor efterfølgende af staten.  
 


Fredsskovpligtige arealer Amterne er ansvarlige for udarbejdelse af basisanalysen for arealer, som ikke 
er omfattet af skovloven. Sideløbende med amternes planlægning udarbejder 
Skov- og Naturstyrelsens landsdelscentre en basisanalyse for 
skovbevoksede, fredsskovpligtige arealer. En samlet basisanalyse for hvert 
Natura 2000-område skal således sammenstykkes af to dele.  
 


Idéfase Det næste trin er en offentliggørelse af basisanalysen i forbindelse med en 
idéfase på minimum ½ år, hvor der indkaldes ideer til den videre 
planlægning.  


 
Indsatsprogram Herefter udarbejder Staten senest i december i 2008 færdige Natura 2000-


planer for alle områderne (inklusiv målfastsættelser og indsatsprogrammer). 
Planerne skal i offentlig høring i minimum ½ år og de endelige planer 
fremlægges i december 2009. 


 
  


Gunstig bevaringsstatus 


I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig 
bevaringsstatus” for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget af 
hensyn til. For at en naturtype eller art kan siges at have gunstig 
bevaringsstatus skal en række kriterier være opfyldt.  


 
Naturtyper En naturtypes bevaringsstatus anses for gunstig, når  


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


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


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


 
Arter 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 levesteder”, 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”. 
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Figur 1. Oversigtskort over beskyttelsesområdet. 


 


2 Beskrivelse af området 
Vejen og Gammelby Moser udgør et sammenhængende mosekompleks, der 
er rester af tidligere højmoser. Beskyttelses-området ligger i Vejen 
Kommune. Området dækker et areal på ca. 461 ha, hvor de centrale 
elementer er de store, tilgroede højmosestrøg, omgivet af mere lysåbne 
engarealer. Langs randen af habitatområdet findes en del arealer i omdrift. 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er vist i tabellen nedenfor (Tabel 
2.1). 


 
Fuglebeskyttelsesområdet Oprindeligt blev området udpeget på baggrund af forekomsten af ynglende 


tinksmed, men ved revisionen af udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebeskyt-
telsesområde nr. 54  i 2005 blev arten taget ud. Der er således ikke længere 
arter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet.   


 
 


Administrative bindinger 


Naturbeskyttelsesloven Områdets mose-, eng- og sø-områder er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§ 3 i alt 333 ha. 


 
Naturkvalitetsplanen I Ribe Amts Naturkvalitetsplan er de centrale dele af mosen A-målsat, mens 


nogle engarealer i udkanten af området er B-målsat. Området er udpeget som 
hovedindsatsområde. 


 
SFL-område Hele området er udpeget som SFL-område.  
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Ejerforhold Mose- og engarealerne i området ejes af en lang række private lodsejere. 
 


Landskab og geologi  


Holsted Å’s udspring Vejen Mose ligger i en smeltevandsdal ved Holsted Bakkeø, hvori  Holsted 
Å udspringer.  


 
 


Tabel 2.1 Oversigt over udpegningsgrundlaget for EF-Habitatområde nr. 75 (Vejen Mose). Prioriterede arter og 
naturtyper er markeret med *. For naturtyper er angivet det kortlagte areal af naturtypen. For arter er vist 
udbredelsen af det potentielle levested, mens udbredelsen af det kendte levested er angivet i parentes. For hver art og 
naturtype er det angivet i tabellen, hvis der findes et særskilt databilag.  


Nr. Naturtype / Art Areal/ længde Antal levesteder / 
forekomster 


Bilag 


Arter    


1096 Bæklampret 2,5 km 1 - 


     


Ferskvandsnaturtyper    


3260 Vandløb 2,5 km 1 3.1 


3160 Brunvandede søer 1,9 ha 3 3.2 


     


Terrestriske naturtyper    


7120 Nedbrudt højmose 42 ha 1 4.5 


7150 Tørvelavning 0,9 ha 1 4.7 


     


Skovnaturtyper    


91D0 * Skovbevokset tørvemose 184 ha 1 - 


     


Ikke på udpegningsgrundlaget    


4010 Våd hede 6,8 ha 3 4.2 


4030 Tør hede 5,1 3 4.3 


6410 Tidvis våd eng 15,9 6 4.4 


7140 Hængesæk 0,2 1 4.6 


 


Hydrologiske forhold 


Omfattende dræning Hydrologien i den tidligere højmose er i høj grad præget af omfattende 
grøftning og tørvegravning, der tidligere har fundet sted, og som i en hvis 
udstrækning fortsat vedligeholdes. Store dele af mosen er meget tør og nogle 
steder er tørvelaget helt væk.   


 
Vandløb De mange dræninger i mosen samles i et åben øst/vest gående vandløb 


”Mosegrøften” som afvander til den øvre del af Holsted Å i Sneum Å 
systemet. Mosegrøften er målsat B2 og målsætningen er ikke opfyldt. 
Vandløbet har tidligere været et naturligt slynget vandløb som i 
bestræbelserne på at afvande mosen blev reguleret og dybt nedgravet. I dag 
fremtræder Mosegrøften som en 2-4 m bred langsomstrømmende kanal med 
lavt fald og en betydelig okkerforurening.  


 


Arealanvendelsen før og nu:  


Tørveskærsmose Vejen Mose hørte tidligere til de største vådområder i Ribe Amt og var 
ubetinget amtets største højmose. Der er i mosen blevet gravet tørv gennem 
mange generationer. Så sent som i 1980’erne var det enkelte steder fortsat 
tilladt at indvinde tørv, og der foretages fortsat indvinding af tørvesmuld på 
mindre arealer i mosen. 


 
Opdyrkning Store dele af det tidligere moseareal er nu opdyrket. Resterne af Vejen Mose 


udnyttes i dag kun til græsning i få af de ydre dele. De centrale del af mosen 
er i dag uden drift, men der er en del jagtinteresser i området. Den 
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omfattende dræning og manglende græsning gør, at store dele af mosen i dag 
er sprunget i skov. Inden for grænsen af Natura 2000-området findes også 
enkelte omdriftsarealer. Primært i mosens sydøstlige og nordvestlige del 
findes områder, der er omfattet af en MVJ-aftale om miljøvenlig drift. 


 


3 Naturtyper og arter. 


Naturtyper 


Kortbilag Naturtypernes forekomst fremgår af bilag K2. Oplysningerne stammer 
hovedsageligt fra NOVANA-kortlægningen foretaget i perioden 2004 – 
2005 (Fredshavn 2004). På et oversigtskort er mosaikforekomster (polygoner 
med flere naturtyper) vist signaturen for den dominerende naturtype. 
Derudover er for hver naturtype vist et kort med angivelse af de polygoner 
naturtypen indgår i. 


 
Moser Langt størstedelen af området udgøres af de store sammenhængende 


mosearealer, som helt overvejende er præget af tidligere tørvegravning og 
efterfølgende ophør af driften. Hovedparten er omdannet til skovbevoksede 
tørvemoser (91D0) tilgroet med birk. Hovedparten af mosen har mistet 
højmosekarakteren, men enkelte partier er registreret som nedbrudt højmose 
(7120) hvor en egentlig højmose vil kunne genskabes inden for en 
overskuelig årrække. Spredt på arealet findes forekomster af hængesæk 
(7140) i tidligere tørvegrave. Centralt i den sydlige del af mosen findes en 
veludviklet tørvelavning (7150) på en tidligere tørveskrabsflade. 
Efterhånden som arealet er blevet afvandet og tørven er udvundet, er der 
opstået arealer, der har været drevet som enge med græsning eller høslæt. 
Nogle af disse arealer er i dag i omdrift, mens andre har karakter af tidvis 
våde enge med forholdsvis ekstensiv drift (6410). 


 
Hedearealer Spredt i området findes små tørre og fugtige hedearealer (4010 og 4030). De 


findes alle på mindre tørveskrabsflader, især hvor stort set hele tørvelaget er 
fjernet. 


 
Vandløb Det eneste vandløb (3260) i området er den åbne men dybt nedskårne del af 


Mosegrøften.  
 
Søer  Der er ved kortlægningen registreret enkelte brunvandede søer i området i 


tidligere tørvegrave. Derudover findes en række mindre søer, der ikke er 
undersøgt og naturtypebestemt. 


 


Arter 


 
Kortbilag Aktuelle og potentielle levesteder for arter er vist på bilag K3. Der er vist 


kortbilag for arter på udpegningsgrundlagene, som har afgrænsede og 
definerbare levesteder. I enkelte tilfælde er arter som ikke indgår i det 
aktuelle områdes udpegningsgrundlag medtaget. Afgrænsningen af 
levestederne er baseret på faglige skøn sammenholdt med tidligere og 
aktuelle registreringer af forekomster. I de tilfælde, hvor udbredelsen rækker 
ud over habitatgrænsen, er tilstødende områder inddraget. 


 
Bæklampret Fiskebestanden i Mosegrøften er dårligt undersøgt, men det er sandsynligt at  


bæklampretten forekommer, da den er almindelig overalt i den øvre del af 
Sneum Å systemet. 
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Odder Med status som et stort og rimeligt uforstyrret moseområde, der danner 
udspringet for Holsted Å, er Vejen og Gammelby Moser potentielle 
levesteder for odderen. Arten har spredt sig meget i Ribe Amt i de senere år, 
og odderen er i 2004 registreret flere steder i de øverste dele af Kongeå-
systemet ikke langt øst for beskyttelsesområdet. 


 
Fugle Fuglelivet i beskyttelsesområdet er ikke undersøgt grundigt, men 


moseområderne har tidligere huset arter, der findes på fuglebeskyttelses-
direktivets bilag 1. Således ynglede frem til begyndelsen af 1970’erne bl.a. 
hedehøg, engsnarre, tinksmed og natravn. Alle disse arter er ikke truffet i 
beskyttelsesområdet i nyere tid, og den eneste bilag 1-art, der forekommer 
som fast ynglefugl er rødrygget tornskade. 


 
 Området er potentielt yngleområde for tranen, der er i fremgang som 


ynglefugl i Danmark, men dele af mosen kunne også retableres og plejes 
som potentielle yngleområder for tinksmeden.  


 


4 Mangler i datagrundlaget  
 
Søer Der er kun konkrete oplysninger om 3 søer i området. Der findes et stort 


antal mindre vandhuller, som amtet ikke har viden om, nogle af dem kan 
være habitatsøtyper. 


 
Fisk Der er ingen data om fiskebestandende i Mosegrøften.   
 
Fugle Der er ikke foretaget grundige undersøgelser af fuglelivet i EF-


fuglebeskyttelsesområde nr. 54, og det vurderes at området har flere 
potentialer i forhold til områdets funktion som levested for flere sjældne og 
sårbare ynglefugle. 


    


5 Foreløbig trusselsvurdering   


Hydrologi 


Afvanding Hele habitatområdet er kraftigt påvirket af omfattende afvanding. Under de 
nuværende hydrologiske betingelser vil området under ingen 
omstændigheder kunne retableres som aktiv højmose, og tilstanden af de 
eksisterende ”våde” naturtyper vil være truet hvis den voldsomme afvanding 
af området fortsætter.  


 


Eutrofiering og tilgroning 


Natura 2000-naturtyper Stort set alle registrerede forekomster af Natura 2000-naturtyper i området er 
truet af eutrofiering og tilgroning. De beregnede gennemsnitlige 
kvælstofdepositioner er for alle otte registrerede naturtyper i området større 
end eller lig med tålegrænsen. Dette afspejles i data for de kortlagte områder. 
For samtlige lysåbne naturtyper er arealerne præget af eutrofiering og 
dominans af høje urter. Vedplanter er meget udbredt eller spredt 
forekommende. Naturtypen skovbevoksede tørvemoser (91D0) udgør en 
væsentlig del af arealet. Naturtypen er i sagens natur ikke i sig selv truet af 
tilgroning med træer. Det skal dog bemærkes, at naturtypen netop er opstået 
som resultat af den omfattende afvanding i området. Udbredelsen af 
skovnaturtypen er derfor i sig selv en tilgroning, der truer almindelige og 
sjældne højmosearter.  
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 Flere steder nord for Mosegrøften findes en række tidvis våde enge, hvor 
driften er ophørt for få år siden. Hvis græsningsdriften eller driften med 
høslæt ikke genoptages, må det forventes, at også disse arealer med tiden vil 
gro til i første omgang med høje urter og senere med vedplanter.  


 


Arealreduktion af naturtyper 


Afvanding Den omfattende afvanding i området har gennem en årrække påvirket 
mosearealerne i området. Foruden den direkte påvirkning, hvor en del 
plantearter fortrænges på grund af vandmangel, må det forventes, at 
tilgroningen med blåtop og vedplanter fortsætter i samme takt som tidligere, 
medmindre vandstanden hæves.  


 


Invasive arter 


 Der er ikke noget stort problem med invasive arter i området. Enkelte steder 
er der registreret bjerg-fyr og mosset stjerne-bredribbe (Campylopus 
introflexus). Ingen af arterne udgør på nuværende tidspunkt et problem i 
området.  


  


Trusler mod arter 


Fugle Tilgroningen i Vejen og Gammelby Moser er en klar forringelse af 
mulighederne for at få tinksmeden tilbage som ynglefugl, ligesom 
engsnarrens og hedehøgens genindvandring og tranens indvandring også er 
usandsynlige til et moseområde med denne grad af tilgroning. 


 
 Forstyrrelser i forbindelse med den intensive jagt, der især under 


forsommerens bukkejagt afstedkommer en del færdsel i den ellers ret så 
utilgængelige mose, kan også udgøre en begrænsende faktor for områdets 
funktion som yngleområde for nogle af bilag 1-arterne. Jagtlige aktiviteter, 
som fodring og anden form for vildtpleje, vurderes også – i ét eller andet 
omfang - at være til skade for udviklingen af et naturligt fugleliv i 
beskyttelsesområdet. 


 
Bæklampret Bæklampretten er almindelig i den øvre del af Sneum Å systemet, hvor den 


under de nuværende forhold har en stabil bestand. Der er således ingen 
umiddelbare trusler for artens fortsatte eksistens i Sneum Å systemet og 
sandsynligvis også Mosegrøften som afvander Vejen Mose. 


 


6 Modsatrettede naturinteresser 
 Nogle af de fåtallige fuglearter som f.eks. nattergal, græshoppesanger og 


fyrremejse, der i dag er karakteristiske for moseområdet, vil i tilfælde af en 
genopretning af vandstanden og de lysåbne naturtyper blive udsat for 
begrænsninger af deres optimale levesteder. Til gengæld vil stort set alle de 
potentielle bilag 1-arter få forbedrede forhold. 


 


7 Naturforvaltning og pleje 
Der foregår i øjeblikket ingen naturpleje i habitatområdet.  


 
 Enhver form for hævning af vandstanden og genskabelse af lysåben natur, 


vil gavne forholdene for de bilag 1-fuglearter der findes – eller potentielt kan 
findes – i området, samtidig med at det også vil fremme hovedparten af de 
naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for beskyttelsesområdet. 
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8 Nykonstaterede naturtyper 
Hedearealer Spredt i området er der på tørveskrabsflader registreret våd og tør hede 


(4010 og 4030). Naturtyperne forekommer ikke på større sammenhængende 
arealer. Tilstedeværelsen af tør hede er formodentligt udelukkende et resultat 
af den omfattende afvanding af området.  


 
Engarealer Der findes ganske betydelige arealer med tidvis våde enge (6410). Som for 


hedernes vedkommende er engene et resultat af afvanding og 
tørveindvinding i området.  


 
Hængesæk Hængesæk er registreret i en række tørvegrave i området.  
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1 Basisanalysernes opbygning 
Vejledning fra Staten Basisanalyserne er udarbejdet i henhold til Skov- og Naturstyrelsens 


vejledning til amterne om udarbejdelse af Natura 2000-basisanalyse (Skov- 


og Naturstyrelsen 2005b). I henhold til vejledningen er det i første omgang 


prioriteret at beskrive de kortlagte naturtyper og udpegningsgrundlaget. 


Dernæst er en mere fuldstændig kortlægning af områderne prioriteret. 


Slutteligt er eventuelle supplerende oplysninger om andre naturtyper og arter 


medtaget, hvor det vurderes at være særligt relevant. 


 


Der er udarbejdet basisanalyser for alle habitat- og fuglebeskyttelses-


områder. Hvor det skønnes hensigtsmæssigt, er flere områder behandlet i 


samme analyse – f.eks. ved overlap mellem flere habitatområder eller 


mellem habitat- og fuglebeskyttelsesområder.  


 


De enkelte basisanalyser indeholder følgende afsnit: 


 


Beskrivelse af Natura 2000-området 


I basisanalysernes afsnit 2 præsenteres Natura 2000-området m.h.t. admini-


strative bindinger, landskab og geologi, hydrologi og arealanvendelse. 


Desuden er der i dette afsnit vist en tabel med udpegningsgrundlaget for det 


enkelte Natura 2000-område. Udpegningsgrundlaget er den liste over arter 


og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte. 


 


Natura 2000-områdets naturtyper og arter 


I basisanalysernes afsnit 3 præsenteres den viden, der er tilgængelig om de 


arter og naturtyper, der findes på udpegningsgrundlaget. Oplysningerne 


stammer fra en række forskellige kilder, hvoraf de vigtigste er: 


 


NOVANA-Kortlægning Langt hovedparten af data til beskrivelse af naturtyperne er hentet fra  


kortlægning af naturtyper i habitatområderne, en kortlægning som er en del 


af NOVANA-programmet (Fredshavn 2004). Ved denne kortlægning er 


naturtypernes forekomst i hvert habitatområde kortlagt. Om hver forekomst 


af en naturtype, er der registreret en række oplysninger om arealernes 


struktur (vegetationshøjde, fugtighed, andelen af vedplanter, forekomst af 


invasive arter mv.).  


 


Planteliste For hver forekomst af naturtypen i habitatområdet er der udlagt én cirkel 


med en radius på 5 meter (efterfølgende ”5m cirkel”). Cirklen er udlagt, så 


den repræsenterer forekomsten af naturtypen bedst muligt. Inden for cirklen 


registreres alle forekommende plantearter.   


 


18 naturtyper Kortlægningen omfatter som udgangspunkt alene 18 af de naturtyper som 


forekommer på habitatdirektivets bilag II. Herudover findes sporadiske 


oplysninger om andre naturtyper, men kun i begrænset omfang med artslister 


og supplerende arealbeskrivelser. 


 


TILDA Data fra NOVANA-kortlægningen er gemt i databasen ”TILDA”. Og de 


kortlagte polygoner er digitaliseret i GIS (Disse er vist på kortbilag, se 


nedenfor). De arealangivelser, der er vist for naturtyperne i tabel 2.2 er 


baseret på dataudtræk fra TILDA. Naturtyper, som ikke er kortlagt, har 


ingen arealangivelse. 


 


Naturkvalitetsplan Datamaterialet fra NOVANA-kortlægningen er for det tidligere Ribe Amt 


suppleret med oplysninger fra amtets naturkvalitetsregistrering. Disse data er 
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indsamlet i perioden 1998-2004 i forbindelse med udarbejdelsen af Ribe 


Amts Naturkvalitetsplan for amtets § 3 områder. Der er primært tale om 


plantelister, og en generel beskrivelse af den enkelte lokalitets naturindhold. 


Data fra Naturkvalitetsplanen er primært brugt som indikation af, hvilke 


Natura 2000-naturtyper et område kan indeholde, og dermed som grundlag 


for nærmere kortlægning af naturtyperne.   


 


Artsoplysninger Baggrundsoplysningerne om arter stammer dels fra NOVANA-programmet 


og fra amtets øvrige overvågning/administration. For fuglenes vedkommende 


stammer en betydelig del af datagrundlaget fra Danmarks Miljøundersøgelser 


og Dansk Ornitologisk Forening.  


 


Foreløbig trusselsvurdering 


 En række forskellige påvirkninger af naturen udgør en trussel for de 


naturtyper og arter, Natura 2000-områderne er udpeget for. Basisanalysers 


afsnit 4 omhandler den foreløbige trusselvurdering for områdernes 


udpegningsgrundlag. Omfanget af den enkelte trusselstype vurderes, 


herunder vurderes det, om arter eller naturtyper er akut truede. Vurderingen 


baseres på opsamlet viden og erfaring fra NOVANA-kortlægningen og 


amtets øvrige administration.  


 


Væsentlige trusler I Bilag 3 er kort gennemgået de væsentligste typer af trusler mod arter og 


naturtyper. 


  


Modsatrettede interesser 


Basisanalysernes afsnit 5 beskriver de modsatrettede interesser mellem 


forvaltning af naturtyper/ arter på udpegningsgrundlaget. Det angives 


således, hvilke tiltag der forhøjer naturtilstanden for én udpegnings-


naturtype/art, men samtidig forringer naturtilstanden for en anden.  


 


Der vil i nogle tilfælde være arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget der 


har så forskellige krav til levested, at det kan være vanskeligt at opnå gunstig 


bevaringsstatus for alle naturtyper og arter i området. Det kan f. eks. være 


græsning på en strandeng. Relativt intensiv græsning holder vegetationen 


kort og tæt. Det begunstiger en række karakteristiske plantearter. Men hvis 


græsningen er så tæt, at der ikke efterlades tuer eller mindre områder med 


højere græs, hvor almindelig ryle og brushane kan placere deres reder, 


forsvinder disse fugle fra området.   


 


Naturforvaltning og pleje 


Basisanalysernes afsnit 6 beskriver overordnet de plejetiltag, der er gjort i 


området, og som kan forventes at have en effekt i fremtiden.  


 


Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 


Basisanalysernes afsnit 7 oplister de nykonstaterede eller nyindvandrede 


forekomster af arter eller naturtyper, der aktuelt ikke indgår i 


udpegningsgrundlaget, 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. 
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2 Basisanalysernes tekniske bilag 
 


I basisanalysens tekniske bilag (Bilag 4) er det angivet hvilke data, der ligger 


til grund for vurderinger i forhold til naturtyper og arter. I bilaget er en 


sammenstilling af de væsentligste data for arter og naturtyper, men i vidt 


omfang henvises til datakilder eller rapporter, hvor data er behandlet 


grundigere end her.  


 


NOVANA-kortlægning 


 Langt størstedelen af data for naturtyperne er hentet i TILDA og stammer fra 


NOVANA-kortlægningen (se ovenfor). Efter inspiration fra en fællesamtslig 


arbejdsgruppe er der udarbejdet et antal standardpræsentationer for hver 


naturtype, for at illustrere en række forhold vedr. naturtypens areal, struktur, 


tilgroning, eutrofiering og hydrologi. 


 


For den enkelte naturtype er angivet hvor mange steder den forekommer, og 


hvor stort et areal den udgør i habitatområdet. Det er vigtigt at være 


opmærksom på, at data i mange tilfælde baseres på meget få registreringer af 


naturtypen 


    


I naturtypekortlægningen blev det registreret hvorvidt en eller flere natur-


typekarakteristiske strukturer forekom (udbredt, spredt eller slet ikke). Det 


gælder f.eks. om der var ”Udbredte forekomster af klokkelyng” på våd hede 


eller ej.  Naturtypekarakteristiske strukturer er fremstillet i en matrice med 


arealfordeling i forhold til en 3-trins-vurdering af de enkelte strukturers 


udbredelse. 


 


Strukturer, som relaterer sig til vegetationshøjde, vedplantevækst, hydrologi, 


drift og pleje er angivet med arealfordeling i forhold til en 5-trins-


klassificering.  


 


Ellenberg-værdier 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). Ellenberg-


værdier for de enkelte naturtyper er angivet som et gennemsnit af den 


gennemsnitlige Ellenberg-værdi for de enkelte 5m-cirkler. Det bør 


bemærkes, at Ellenberg-værdierne ikke er frekvensvægtede, og at arter, som 


optræder fåtalligt i 5m-cirklerne, således kan vægte uforholdsmæssigt højt. 


 


Karakteristiske arter Karakteristiske arter jf. fortolkningsmanualen er oplistet, og andelen af 


cirkler med fund er angivet. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, 


at arterne ikke i alle tilfælde kan betegnes som karakteristiske for den 


pågældende naturtype under danske forhold. Fravær af karakteristiske arter 


skal således ikke nødvendigvis ses som et udtryk for, at naturtypens tilstand 


er dårligere, end det kunne forventes. 


 


Væsentlige datakilder for arter 


De væsentlige kilder om fugleforekomster stammer fra udtræk fra DOF-


databasen (Fugle), DMU-data for arter, reservattællinger, projektbeskrivelser 


og naturplaner. 
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3 Basisanalysernes kortbilag 
 


Kortbilag Kortgrundlaget findes som aktive web-baserede kort på 


www.vandognatur.dk. Her vil man dels kunne finde den aktuelle 


kortlægning af naturtyper i habitatområderne, dels den foreløbige vurdering 


af kendte og potentielle levesteder for de arter, der indgår i 


udpegningsgrundlaget for de enkelte områder. Der er for hvert område vist et 


enkelt oversigtskort over området i selve basisanalysen. 


 


Naturtypekortlægning 


Kortene viser udbredelsen af de naturtyper, som er blevet kortlagt i perioden 


2004 – 2005 (Danmarks Miljøundersøgelser 2004). Desuden er kortene i et 


vist omfang blevet suppleret med andre relevante naturtyper som f.eks. 3160 


(Brunvandede søer og vandhuller) og 91D0 (*Skovbevoksede tørvemoser), 


men for disse naturtyper er kortlægningen langt fra komplet. 


 


Levesteder for arter 


Kortene viser de kendte og de potentielle levesteder for de arter på 


udpegningsgrundlagene, som har afgrænsede og definerbare levesteder. I 


enkelte tilfælde er arter som ikke indgår på det aktuelle områdes 


udpegningsgrundlag medtaget. Såfremt hele det beskrevne område vurderes 


at være levested for en art for udpegningsgrundlaget, er levestedet ikke 


nødvendigvis digitaliseret. Afgrænsningen af levestederne er baseret på 


faglige skøn sammenholdt med tidligere og aktuelle registreringer af 


forekomster.  


 


I de tilfælde hvor en arts levested rækker ud over afgrænsningen af 


beskyttelsesområdet, er kun den del af levestedet, der er i området vist på 


kortet.  


 


MVJ-Støtte og pleje 


Der er på hjemmesiden adgang til kort over gældende MVJ-aftaler.  


 


 







     


 
 
 


 


 


 


 


 


 


Bilag 2 
Beskrivelse af arternes biologi 


Bilaget er udgået. Arternes biologi er beskrevet på Skov- og Naturstyrelsens 


hjemmeside: 


http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Arter_habitat/ 


 


 


 


 


 


 


 


Bilag 3  
Beskrivelse af væsentlige typer af trusler 


 Bilaget er udgået. Findes i stedet på hjemmesiden for Idéfasen: 


 http://www.vandognatur.dk  
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Teknisk bilag for arter og naturtyper 
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Arter 


1 Fisk 
Regionale undersøgelser Ribe Amt har årligt foretager regionale undersøgelser på et stort antal stationer i 


de mindre vandløb. Undersøgelserne foretages ved elektrofiskeri. Ved hver 


station elfiskes strækning på 50 eller 100 m, hvor alle fisk registreres med art, 


størrelse og antal. Alle nyere relevante data er lagt ind i fiskedelen af databasen 


Winbio. 


  


2 Odder 
Tre undersøgelser Odderens forekomst i Ribe Amt er beskrevet ud fra tre nyere undersøgelser – i 


henholdsvis 1996, 1998-2000 og i 2004. Undersøgelserne i 1996 og i 2004 var 


landsdækkende, mens undersøgelsen i 1998-2000 alene blev gennemført i Ribe 


Amt og de nordligste dele af Sønderjyllands Amt. I forbindelse med 


undersøgelserne blev der i 1996 udlagt 93 stationer ved vandløb i amtet, og 


eftersøgningen af spor efter odder (fodaftryk, ekskrementer, m.v.) blev gentaget 


de samme steder i både 1998/200 og i 2004. Derudover omfattede 1998/2000-


undersøgelsen yderligere 47 stationer, og er derved den hidtil mest grundige 


registrering, der er foretaget. 


 


Resultaterne af odderundersøgelserne er offentliggjort i Frikke & Vahl (2000) 


samt Frikke og Witt (2005).  


 


Kortbilag Kortbilaget viser dels det vurderes potentielle levested for odder, dels 


registreringerne fra odderundersøgelsen i 2004 (Frikke og Witt, 2005). 
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Naturtyper 


3 Naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 
 


§ 3-beskyttet natur Indenfor de internationale naturbeskyttelsesområder vil store dele og ofte 


størstedelen af arealet være naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 


3. I forbindelse med udarbejdelsen af Ribe Amts naturkvalitetsplan er alle 


amtets § 3 områder (bortset fra søerne) vurderet, værdi- og målsat. Derudover 


omfatter naturkvalitetsplanen en udpegning af en række hovedindsatsområder, 


hvor naturforbedrende tiltag har 1. prioritet. Alle de internationale 


beskyttelsesområder er udpeget som hovedindsatsområder. En nøjere gennem-


gang af principper for værdi- og målsætning, og en nærmere beskrivelse af  


hovedindsatsområderne findes i en række kommunerapporter ”Naturen i Varde 


kommune” (Ribe Amt 2003) og en samlerapport ”Naturtyper i Ribe Amt” (Ribe 


Amt 2006b). Arealet af § 3-beskyttede naturtyper og andelen af områderne, 


hvor målsætningen er opfyldt fremgår af tabellerne herunder. 


 


Tabel 3.1. Arealet (ha) af de forskellige § 3 beskyttede naturtyper fordelt på 


værdisætningsklasserne A, B, og C. Søerne er ikke værdisat. 


Naturtype Stor (A) Mellem (B) Lille (C) Ikke værdsat I alt 


Eng 3,3 14 44  62 


Mose 234 30 0,3  265 


Sø    5,9 5,9 


I alt 237 44 44 6 333 


 


Tabel 3.2. Sammenligning af værdi- og målsætninger for de § 3-naturområder, der er 


omfattet af naturkvalitetsplanen i habitatområde 75. I tabellen er den arealmæssige 


andel af hhv. A, B og C målsatte og A, B og C værdisatte lokaliteter angivet. I de 


grønne felter er målsætningen opfyldt, medens de røde felter viser den procentvise andel 


af det samlede areal indenfor hver målsætningsklasse, hvor målsætningen ikke er 


opfyldt.  Nederst er vist den %-vise andel af det samlede areal med hver 


værdisætningsklasse.  


§ 3-områder (søer undtaget) Værdisætning   


    Stor (A) Mellem (B) Lille (C) I alt 


Stor (A) 84 % 16 %   100% 


Mellem (B)    100 % 100% Målsætning 


Lille (C)         


  I alt 73% 14% 14% 100% 


 


 


 


4 Akvatiske naturtyper 


4.1 Vandløb (3260) 


Alle data om vandløbenes målsætninger, fysiske forhold, forureningstilstand, 


flora og fauna kan findes i databasaen Winbio. Disse data er bl.a. bearbejdet i 


forbindelse med basisanalysen for Vandrammedirektivet (Ribe Amt 2005a og 


2006a).  
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  Alle vandløb med undtagelse af de mindste temporære vandløb med grøftagtig 


karakter er målsat (Tabel 4.1). På et antal udvalgte stationer i de A og B 


målsatte vandløb gennemføres hvert år en forureningsbedømmelse efter ”Dansk 


Faunaindeks” (DVFI). Disse undersøgelser danner grundlag for en vurdering 


om målsætningen i de enkelte vandløb er opfyldt. Der findes ingen stationer på 


vandløbsstrækningen i habitatområdet ved Vejen Mose. 


 


Tabel 4.1. Målsatte vandløbsstrækninger i habitatområde 75 fordelt på vandløbsbredder 


og målsætning i Ribe Amts forslag til regionplan 2016. Alle strækninger er angivet i 


km. 


Målsætning\ Vandløbsbredde < 2 m 2 - <10 m ≥10 m I alt 


Laksefiskevand - B2 2,5 - - 2,5 


 


 


4.2 Søer  


Amtet har alene specifikt kendskab til tre af søerne i området, som alle er 


registreret som brunvandede søer (Tabel 4.2, Tabel 4.3). De tre kendte søer er 


undersøgt i slutningen af 1990’erne (Ribe Amt, 1998c). 


Tabel 4.2. Antal og areal af søer er registreret med udgangspunkt i TOP10DK’s 


søsignatur. De søer der findes data for er henført til en naturtype, øvrige naturtyper er 


kategoriseret som ukendt.   


Søtype antal Samlet areal 


3160 3 1,9 


ukendt 38 4,2 


I alt 41 6,1 


 


Tabel 4.3. Tabel, der viser de søer i habitatområdet, som amtet har oplysninger om. I tabellen er vist søernes naturtype, 


oprindelse og hvilke kilder, der ligger til grund for tabellen. Der findes ingen systematiske kemiske data for søerne. Der 


er ikke konstateret eutrofiering, okker, tilgroning eller dræning i søerne. Data findes elektronisk i DAM (senere STOQ). 


ID Sønavn Naturtype Bem. t. typen Oprindelse og anslået alder 


231542 Tørveskær i Vejen Mose 3160 Sur brunvandet? Moseomr., tørvegr. 1800-tallet 


6202645 Tørveskær i Vejen Mose 3160 Sur brunvandet? Moseomr., tørvegr. 1800-tallet 


6202649 Tørveskær i Vejen Mose 3160 Sur brunvandet? Moseomr., tørvegr. 1800-tallet 


 


 


5 Tørre naturtyper 
NOVANA-Kortlægning Langt hovedparten af data til beskrivelse af naturtyperne er hentet fra en 


kortlægning af naturtyper i habitatområderne, en kortlægning som er en del af 


NOVANA-programmet (Fredshavn, 2004). Ved denne kortlægning er 


naturtypernes forekomst i hvert habitatområde kortlagt. Om hvert forekomst af 


en naturtype, er der registreret en række oplysninger om arealernes struktur, 


(vegetationshøjde, fugtighed, andelen af vedplanter, forekomst af invasive arter 


mv.).  


 


Planteliste For hver forekomst af naturtypen i habitatområdet er der udlagt én cirkel med 


en radius på 5 meter (efterfølgende ”dokumentationscirkel”). Cirklen er udlagt, 


så den repræsenterer forekomsten af naturtypen bedst muligt. Indenfor cirklen 


registreres alle forekommende plantearter.   







    Bilag 4 7 


18 naturtyper Kortlægningen omfatter som udgangspunkt alene 18 af de naturtyper som 


forekommer på habitatdirektivets bilag II. Herudover findes sporadiske 


oplysninger om andre naturtyper, men kun i begrænset omfang med artslister og 


supplerende arealbeskrivelser. Langt størsteparten af figurer og tabeller i 


nedenstående bygger på NOVANA-kortlægningsdata.  


 


5.1 Kvælstofdeposition  


Beregningsgrundlag 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 landskabet. Hertil kommer, at afsætningen af ammoniak på forskellige 


overfladetyper varierer i forhold til ruheden. Der er derfor foretaget en 


korrektion af de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed 


og til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet. Korrektionen er 


foretaget ved hjælp af metoden beskrevet i Ammoniakmanualen (Skov- og 


Naturstyrelsen 2003). De beregnede værdier er vist i nedenstående tabel (Tabel 


5.1). 


 


Tabel 5.1. Oversigt over beregnet kvælstofdeposition (kg N/ha/år) og tålegrænser for 


alle registrerede naturtyper i habitatområdet. 


Naturtype Kvælstofdeposition Tålegrænse 


3160 18,5 ± 0,3 5-10 


4010 22,5 ± 1,8 10-25 


4030 24,6 ± 2,6 10-20 


6410 24,8 ± 1,7 15-25 
6
 


7120 25,6 ± 0,4 5-10 


7140 25,5 10-15 
3,7


 


7150 22,4 ± 0,2 10-15 
3,7


 


91D0 28,7 ± 2,1  10-20 
2,10


 
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


-1
år


-1
) kan anvendes hvis en væsentlig 


forekomst af følsomme højmosearter på lokaliteten ønskes beskyttet. 
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
-1
år


-1 


10
 Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give lavere tålegrænser, 


ned til 7 kg N ha-1år-1 
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5.2 Våd hede (4010) 


I TILDA er våd hede registreret på 3 forekomster (7 ha). Nedenfor er vist 


udvalgte sammenstillinger af data.  


 


Særlige strukturer  En del af de kortlagte arealer anvendes til tørvesmuld, hvorfor vegetationen 


nogle steder er sparsom. De øvrige arealer domineres af dværgbuske, især 


klokkelyng. Blåtop findes spredt på arealet, især på arealer, der ikke er 


tørveskrællet. Der er enkelte fund af stjerne-bredribbe (Campylopus introflexus) 


på arealet (Tabel 5.2, Figur 5.1).   


 


Tabel 5.2. NOVANA-kortlægning af naturtypen våd hede (4010) i habitatområde 75. 


Fordelingen af negative og positive naturtypespecifikke strukturer i de forekomster hvor 


naturtypen 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 forekomsternes 


arealer. Positive og negative strukturer for naturtypen er vist til højre i tabellen og er 


nærmere beskrevet i Fredshavn (2004).  


          3 forekomster, 7 ha 


Våd hede (4010) 


    Negative strukturer 


    
I S U Positive strukturer:  


Udbredte forekomster af klokkelyng 


U - 34 - 


S - 66 - 


P
o
s
it
iv


e
 s


tr
u
k
tu


re
r 


I - - - 


Negative strukturer:  
Ingen eller ringe forekomst af klokkelyng.  
Dominans blåtop 
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Figur 5.1. Strukturdata fra NOVANA-kortlægningen i habitatområde 75. I felten blev de viste vegetationsparametre 


registreret på en 5-trins skala for dækningsgraderne. For hver vegetationsparameter viser figuren hvor stor en andel af 


naturtypens samlede areal der udgøres af den enkelte dækningsgrad. Der indgår data for 3 registrerede forekomster af 


naturtypen i habitatområdet.  
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Plantearter Der er i gennemsnit 6,7 arter i de tre dokumentationscirkler for naturtypen, dvs. 


et forholdsvist beskedent antal. Den eneste karakteristiske art for naturtypen er 


klokkelyng. Arten blev registreret i alle dokumentationscirkler for naturtypen. 


 


Ellenbergs indikatorværdier er beregnet som et gennemsnit af værdierne for de 


arter, der blev registreret i dokumentationscirklerne for naturtypen i området. 


Værdierne er vist i tabellen nedenfor, men data er ikke yderligere behandlet, se i 


øvrigt læsevejledningen. 


 


 


Tabel 5.3. Antallet af arter og Ellenbergs indikatorværdier for dokumentationscirkler i 


naturtypen våd hede (4010). For naturtyper med mere end én forekomst er vist 


gennemsnit +/- standardafvigelse. 


# arter i 
5m-cirkel 


 
Ellenberg N 


 
Ellenberg F 


 
Ellenberg L 


 
Ellenberg R 


6,7 ± 1,5 1,7 ± 0,5 7,9 ± 0,3 7,6 ± 0,2 2,9 ± 0,4 


 


 


Afvanding Det tidligere højmoseareal er kraftigt afvandet. Forekomsten af naturtypen våd 


hede er udelukkende et resultat af afvandingen.  


Tabel 5.4. Oversigt over afvanding og vandindvinding i forekomster af naturtypen (våd 


hede (4010). Både antallet af forekomster og andelen af arealet er angivet. Udtræk fra 


TILDA. 


Afvanding og vandindvinding Antal 
forekomster 


Andel af 
areal (%) 


Afvanding og vandindvinding forekommer ikke - - 


Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden 
tydelige vegetationsændringer 


- - 


Afvanding medfører sommerudtørring og 
begyndende tilgroning) 


3 100 


Udbredt tørlægning og tilgroning med 
tørbundsplanter 


- - 


Fuldstændig tørlægning af hele arealet - - 


Registrering mangler - - 


 


 


5.3 Tør hede (4030) 


I TILDA er tør hede registreret på 3 forekomster (5 ha). Nedenfor er vist 


udvalgte sammenstillinger af data.  


 


Særlige strukturer  Arealerne med tør hede findes på de mest udtørrede af de afvandede arealer i 


den tidligere højmose. En væsentlig del af arealet anvendes fortsat til 


tørvesmuld, hvorfor en betydelig del af arealet er vegetationsløst. Spredt på 


tørvesmuldsarealerne står små grupper af birketræer. Der er spredte fund af 


stjerne-bredribbe (Campylopus introflexus) på arealet (Tabel 5.6, Figur 5.2).   


 


Plantearter Der blev i hver af de to dokumentationscirkler for naturtypen registreret 6 arter. 


Hedelyng blev som den eneste karakteristiske art registreret i begge 


dokumentationscirkler. 


 


Ellenbergs indikatorværdier er beregnet som et gennemsnit af værdierne for de 


arter, der blev registreret i dokumentationscirklerne for naturtypen i området. 


Værdierne er vist i tabellen nedenfor, men data er ikke yderligere behandlet, se i 


øvrigt læsevejledningen. 
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Tabel 5.5. Antallet af arter og Ellenbergs indikatorværdier for dokumentationscirkler i 


naturtypen tør hede (4030). For naturtyper med mere end én forekomst er vist 


gennemsnit +/- standardafvigelse. 


# arter i 
5m-cirkel 


 
Ellenberg N 


 
Ellenberg F 


 
Ellenberg L 


 
Ellenberg R 


6 ± 0 2,4 ± 0,2 7,1 ± 0,5 7,1 ± 0,2 3,1 ± 0,2 


 


 


Tabel 5.6. NOVANA-kortlægning af naturtypen tør hede (4030) i habitatområde 75 . 


Fordelingen af negative og positive naturtypespecifikke strukturer i de forekomster hvor 


naturtypen 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 forekomsternes 


arealer. Positive og negative strukturer for naturtypen er vist til højre i tabellen og er 


nærmere beskrevet i Fredshavn (2004).  


          3 forekomster, 5 ha 


Tør hede (4030) 


    Negative strukturer 


    
I S U Positive strukturer:  


Stor aldersvariation i hedelyng 


U - 9 - 


S - 51 - 


P
o
s
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iv


e
 s
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r 


I - - - 


Negative strukturer:  
Udbredte bestande af blåtop.  
Udbredte bestande af bølget bunke 
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Figur 5.2. Strukturdata fra NOVANA-kortlægningen i habitatområde 75 I felten blev de viste vegetationsparametre 


registreret på en 5-trins skala for dækningsgraderne. For hver vegetationsparameter viser figuren hvor stor en andel af 


naturtypens samlede areal der udgøres af den enkelte dækningsgrad. For den ene af de tre forekomster er parametrene 


ikke registreret, og figuren skal derfor læses med forbehold herfor.  
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5.4 Tidvis våd eng (6410) 


I TILDA er tidvis våd eng registreret på 6 forekomster (16 ha). Nedenfor er vist 


udvalgte sammenstillinger af data.  


 


Særlige strukturer  Naturtypen blev registreret spredt i området. Den forekommer på arealer, der 


tidligere har været højmose, men hvor tørvelaget er helt eller delvist bortgravet. 


Det er muligt, at enkelte af arealerne har været opdyrket for en længere årrække 


siden. Enkelte arealer anvendes til høslæt eller græsning, mens andre er 


domineret af høje urter, og driften er formodentligt ophørt for en kortere 


årrække siden (Tabel 5.7, Figur 5.3).   


 


Tabel 5.7. NOVANA-kortlægning af naturtypen tidvis våd eng i habitatområde 75. 


Fordelingen af negative og positive naturtypespecifikke strukturer i de forekomster hvor 


naturtypen 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 forekomsternes 


arealer. Positive og negative strukturer for naturtypen er vist til højre i tabellen og er 


nærmere beskrevet i Fredshavn (2004).  


          6 forekomster, 16 ha 


Tidvis våd eng (6410) 


    Negative strukturer 


    
I S U 


Positive strukturer:  
Tegn på hyppige oversvømmelser.  
Rig flora.  
Udbredte bestande af blåtop 


U - 9 - 


S - 53 27 


P
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I - - 11 Negative strukturer:  
Ingen tegn på oversvømmelser 
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Figur 5.3. Strukturdata fra NOVANA-kortlægningen i habitatområde 75. I felten blev de viste vegetationsparametre 


registreret på en 5-trins skala for dækningsgraderne. For hver vegetationsparameter viser figuren hvor stor en andel af 


naturtypens samlede areal der udgøres af den enkelte dækningsgrad. Der indgår data for alle 6 registrerede forekomster 


af naturtypen i habitatområdet.  
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Plantearter Der blev registreret mellem 6 og 22 arter i hver af de seks 


dokumentationscirkler for naturtypen. De mest artsrige felter var typisk i lav og 


middelhøj urtevegetation (Tabel 5.8). Der blev registreret 4 karakteristiske arter 


i 5 dokumentationscirkler. Blåtop forekom i alle cirkler (Tabel 5.9)  


Ellenbergs indikatorværdier er beregnet som et gennemsnit af værdierne for de 


arter, der blev registreret i dokumentationscirklerne for naturtypen i området. 


Værdierne er vist i tabellen nedenfor, men data er ikke yderligere behandlet, se i 


øvrigt læsevejledningen. 


 


Tabel 5.8. Antallet af arter og Ellenbergs indikatorværdier for dokumentationscirkler i 


naturtypen tidvis våd eng (6410). For naturtyper med mere end én forekomst er vist 


gennemsnit +/- standardafvigelse. 


# arter i 
5m-cirkel 


 
Ellenberg N 


 
Ellenberg F 


 
Ellenberg L 


 
Ellenberg R 


15 ± 6,2 3,2 ± 0,8 7,3 ± 0,8 7 ± 0,2 4,2 ± 0,6 


 


Tabel 5.9. Karakteristiske arter for naturtypen tidvis våd eng (6410). Kun arter 


registreret i 5m-cirkler er vist. En oversigt over karakteristiske arter findes i tekniske 


anvisninger til naturtypeovervågning (Jesper Fredshavn, 2004). 


Tidvis våd eng (6410)   (5 forekomster)  


Art 
 


# 5m-cirkler med fund 
Andel af 5m-cirkler  
med fund (%) 


blåtop 5 100 


frytle, mangeblomstret  2 40 


tormentil 3 60 


viol, eng- 2 40 


 


 


Afvanding Forekomsten af naturtypen tidvis våd eng i området er betinget af den 


omfattende afvanding af området. Uden afvanding havde området haft 


højmosekarakter. På størstedelen af de af de registrerede arealer blev det 


vurderet, at afvandingen var så betydelig, at naturtypen tidvis våd eng blev 


udtørret og tilgroningen fremmet (Tabel 5.10). 


Tabel 5.10. Oversigt over afvanding og vandindvinding i forekomster af naturtypen. 


Både antallet af forekomster og andelen af arealet er angivet. Udtræk fra TILDA. 


Afvanding og vandindvinding Antal 
forekomster 


Andel af 
areal (%) 


Afvanding og vandindvinding forekommer ikke - - 


Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden 
tydelige vegetationsændringer 


1 23 


Afvanding medfører sommerudtørring og 
begyndende tilgroning) 


4 47 


Udbredt tørlægning og tilgroning med 
tørbundsplanter 


1 30 


Fuldstændig tørlægning af hele arealet - - 


Registrering mangler - - 


 


 


 


 


5.5 Nedbrudt højmose (7120) 


I TILDA er nedbrudt højmose registreret på 1 forekomst (42 ha). Nedenfor er 


vist udvalgte sammenstillinger af data.  
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Særlige strukturer  Vegetationen var helt domineret middelhøj og høj urtevegetation (hovedsageligt 


blåtop), med et spredt indslag af hedelyng og klokkelyng. Spredt på arealet var 


der opvækst af især dun-birk (Figur 5.4). Der findes ingen 


naturtypekarakteristiske data for naturtypen.  
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Figur 5.4. Strukturdata fra NOVANA-kortlægningen i habitatområde 75.  I felten blev de viste vegetationsparametre 


registreret på en 5-trins skala for dækningsgraderne. For hver vegetationsparameter viser figuren hvor stor en andel af 


naturtypens samlede areal der udgøres af den enkelte dækningsgrad. Der indgår data for 1 registreret forekomst af 


naturtypen i habitatområdet.  


 


 


Plantearter Der blev registreret 7 arter i den enlige dokumentationscirkel for naturtypen. 


Der findes ikke karakteristiske arter for nedbrudt højmose, men eftersom ideen 


med typen er gendannelse af aktiv højmose anvendes de karakteristiske arter for 


den naturtype. Der er registreret fire arter, der alle er forholdsvis almindelige i 


næringsfattige i sure hedemoser. Sphagnum magellanicum blev registreret et 


enkelt sted udenfor dokumentationscirklen (Tabel 5.11, Tabel 5.12). 


 


Ellenbergs indikatorværdier er beregnet som et gennemsnit af værdierne for de 


arter, der blev registreret i dokumentationscirklerne for naturtypen i området. 


Værdierne er vist i tabellen nedenfor, men data er ikke yderligere behandlet, se i 


øvrigt læsevejledningen (Tabel 5.11). 


 


Tabel 5.11. Antallet af arter og Ellenbergs indikatorværdier for dokumentationscirkler i 


naturtypen nedbrudt højmose (7120). For naturtyper med mere end én forekomst er vist 


gennemsnit +/- standardafvigelse. 


# arter i 
5m-cirkel 


 
Ellenberg N 


 
Ellenberg F 


 
Ellenberg L 


 
Ellenberg R 


7 2 7,4 7,1 2,9 
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Tabel 5.12. Karakteristiske arter for højmose (7210) registreret i dokumentationscirklen 


for naturtypen nedbrudt højmose (7220). En oversigt over karakteristiske arter findes i 


tekniske anvisninger til naturtypeovervågning (Jesper Fredshavn, 2004). 


Højmose (7110/7120)   (1 forekomst)  


Art 
 


# 5m-cirkler med fund 
Andel af 5m-cirkler  
med fund (%) 


Hedelyng 1 100 


Klokkelyng 1 100 


kæruld, smalbladet 1 100 


kæruld, tue 1 100 


 


 


Afvanding Hele området er kraftigt afvandet med mange tørbundsarter. De fleste mindre 


tørvegrave er for udtørrede til at der kan ske egentlig hængesækdannelse i dem.  


 


 


5.6 Hængesæk (7140) 


I TILDA er hængesæk registreret på 1 forekomst (0,2 ha). Nedenfor er vist 


udvalgte sammenstillinger af data.  


 


Særlige strukturer  I enkelte tørvegrave i området er registreret sphagnumdomineret hængesæk. 


Nogle med spredt opvækst af højere urtevegetation og vedplanter (Tabel 5.13, 


Figur 5.5) 


  


 


 


 


 


 


 


 


0


20


40


60


80


100


vedpl. Inv.art. Landbr.


Vegetationsparameter


D
æ
k
n
in
g
s
k
a
te
g
o
ri
e
rn
e
s
 a
n
d
e
l 
a
f 


n
a
tu
rt
y
p
e
n
s
 a
re
a
l 
(%
)


50-100%


25-50%


10-25%


0-10%


0%


ikke reg.


Hængesæk (7140)


0


20


40


60


80


100


Bar jord lav veg. mid.veg. høj veg. dværgb. Drif t


Vegetationsparameter


D
æ
k
n
in
g
s
g
ra
d
e
n
s
 a
n
d
e
l 
a
f 


n
a
tu
rt
y
p
e
n
s
 a
re
a
l 
(%
)


75-100%


30-75%


10-30%


5-10%


0-5%


ikke reg.


 


Figur 5.5. Strukturdata fra NOVANA-kortlægningen i habitatområde 75. I felten blev de viste vegetationsparametre 


registreret på en 5-trins skala for dækningsgraderne. For hver vegetationsparameter viser figuren hvor stor en andel af 


naturtypens samlede areal der udgøres af den enkelte dækningsgrad. Der indgår data for alle registrerede forekomster af 


naturtypen i habitatområdet.  
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Tabel 5.13. NOVANA-kortlægning af naturtypen hængesæk (7140) i habitatområde 75. 


Fordelingen af negative og positive naturtypespecifikke strukturer i de forekomster hvor 


naturtypen 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 forekomsternes 


arealer. Positive og negative strukturer for naturtypen er vist til højre i tabellen og er 


nærmere beskrevet i Fredshavn (2004).  


          1 forekomst, 0,2 ha 


Hængesæk (7140) 


    Negative strukturer 


    
I S U 


Positive strukturer: 
Gyngende bund 
Dominans af tørvemosser 
Dominans af bladmosser 


U - 100 - 


S - - - 


P
o
s
it
iv


e
 s


tr
u
k
tu


re
r 


I - - - 


Negative strukturer: 
Udtørret 
Tilgroet med græsser 
Tilgroet med dværgbuske  
Tilgroet med træer 


 


 


Plantearter Der blev registreret 9 arter i den enlige dokumentationscirkel for naturtypen. 


Heraf er næb-star den eneste karakteristiske art. 


 


Ellenbergs indikatorværdier er beregnet som et gennemsnit af værdierne for de 


arter, der blev registreret i dokumentationscirklerne for naturtypen i området. 


Værdierne er vist i tabellen nedenfor, men data er ikke yderligere behandlet, se i 


øvrigt læsevejledningen (Tabel 5.14). 


 


Tabel 5.14. Antallet af arter og Ellenbergs indikatorværdier for dokumentationscirkler i 


naturtypen hængesæk (7140). For naturtyper med mere end én forekomst er vist 


gennemsnit +/- standardafvigelse. 


# arter i 
5m-cirkel 


 
Ellenberg N 


 
Ellenberg F 


 
Ellenberg L 


 
Ellenberg R 


9 3,125 9 7,8 4,5 


 


 


Afvanding Flere steder er hængesækforekomsterne meget påvirkede af den generelle 


afvanding i området (Tabel 5.15).  


 


Tabel 5.15. Oversigt over afvanding og vandindvinding i forekomster af naturtypen. 


hængesæk (7140). Både antallet af forekomster og andelen af arealet er angivet. Udtræk 


fra TILDA. 


Afvanding og vandindvinding Antal 
forekomster 


Andel af 
areal (%) 


Afvanding og vandindvinding forekommer ikke - - 


Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden 
tydelige vegetationsændringer 


- - 


Afvanding medfører sommerudtørring og 
begyndende tilgroning) 


1 100 


Udbredt tørlægning og tilgroning med 
tørbundsplanter 


- - 


Fuldstændig tørlægning af hele arealet - - 


Registrering mangler - - 
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5.7 Tørvelavning (7150) 


I TILDA er hængesæk registreret på en forekomst (1,6 ha). Nedenfor er vist 


udvalgte sammenstillinger af data.  


 


Særlige strukturer  I enkelte tørvegrave i området er registreret sphagnumdomineret hængesæk. 


Nogle tørvegrave er med spredt opvækst af højere urtevegetation og vedplanter 


(Tabel 5.13, Figur 5.5) 


  


Tabel 5.16. NOVANA-kortlægning af naturtypen tørvelavning (7150) i habitatområde 


75. Fordelingen af negative og positive naturtypespecifikke strukturer i de forekomster 


hvor naturtypen 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 forekomsternes 


arealer. Positive og negative strukturer for naturtypen er vist til højre i tabellen og er 


nærmere beskrevet i Fredshavn (2004).  


          1 forekomst, 1,6 ha 


Tørvelavning (7150) 


    Negative strukturer 


    
I S U Positive strukturer:Fugtig bund med lav og åben 


vegetation 


U - 100 - 


S - - - 


P
o
s
it
iv


e
 s


tr
u
k
tu


re
r 


I - - - Negative strukturer:Udtørret, med høj, sluttet 
vegetation 
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Figur 5.6. Strukturdata fra NOVANA-kortlægningen i habitatområde 75. I felten blev de viste vegetationsparametre 


registreret på en 5-trins skala for dækningsgraderne. For hver vegetationsparameter viser figuren hvor stor en andel af 


naturtypens samlede areal der udgøres af den enkelte dækningsgrad. Der indgår data for alle registrerede forekomster af 


naturtypen i habitatområdet.  
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Plantearter Der blev registreret 4 arter i dokumentationscirklen for naturtypen. Hvid næbfrø 


blev, som den eneste karakteristiske art, registreret i dokumentationscirklen. 


Rundbladet soldug voksede i området (Tabel 5.17). 


 


Ellenbergs indikatorværdier er beregnet som et gennemsnit af værdierne for de 


arter, der blev registreret i dokumentationscirklerne for naturtypen i området. 


Værdierne er vist i tabellen nedenfor, men data er ikke yderligere behandlet, se i 


øvrigt læsevejledningen. 


Tabel 5.17. Antallet af arter og Ellenbergs indikatorværdier for dokumentationscirkler i 


naturtypen tørvelavning (7150).  


# arter i 
5m-cirkel 


 
Ellenberg N 


 
Ellenberg F 


 
Ellenberg L 


 
Ellenberg R 


4 1,3 8,7 7,7 3,0 


 


 


Afvanding Den gennemgribende afvanding af mosen fører til sommerudtørring, og der 


foregår en tilgroning af naturtypen.  


 








Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse 


for Vejen Mose  


(Na tura  2000-område  nr. 86, EF-habita tområde  nr. 75, EF-
fuglebeskytte lsesområde  nr. 54) 


Tillægge t gælde r både  fo r bas isana lyse r fo r lysåbne  na turtype r og 
a rte r samt fo r skovbas isana lyse r. 


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.  


 



http://www.blst.dk/Natura2000plan/Natura2000planer/Planforslag/001_125/86_Vejen.htm

http://www.blst.dk/Natura2000plan





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 samt arter er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag: Næringsrige 
søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, Våde dværgbusksamfund med klok-


kelyng, Tørre dværgbusksamfund (heder), Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte 
med blåtop, Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand, Plantesamfund med 
næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv samt Egeskove og blandskove på 
mere eller mindre rig jordbund. 


 


3. NYE DATA OM NATURTYPER OG ARTER 


Første runde af kortlægningen af EF-habitatområdernes naturtyper blev foretaget i perioden 
2004-2005. I første omgang blev kun 18 lysåbne naturtyper samt skovnaturtyper på fred-
skovspligtige arealer kortlagt. I løbet af 2007 og 2008 er der foretaget kortlægning af flere 
lysåbne naturtyper, og der er kortlagt skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer, Ende-
lig er der foretaget genkortlægning af områder, som kun blev kortlagt oversigtligt/stikprøvevist 


i første runde. 


Nye data om areal og antal forekomster af naturtyper og arter i dette Natura 2000-område 
fremgår af nedenstående tabel 1 og 2. Ud over de nævnte naturtyper er der i habitatområdet 
kortlagt et mindre udvalg af områdets vandhuller. 


Der er foretaget en vurdering af tilstanden af de kortlagte naturtyper. Tilstandsvurderingen er 
foretaget i hht. Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i 


internationale naturbeskyttelsesområder (BEK nr 815 af 27/06/2007). Strukturindeks og 
arts¬indeks sammenvejes til et samlet udtryk for natur/skovtilstanden på arealet. Et højt 
struktur-indeks kombineret med et lavt artsindeks viser, at naturarealet har forudsætninger 
for et højt naturindhold, men at de karakteristiske arter ikke er til stede. Et højt artsindeks 
kombineret med et lavt strukturindeks kan anvendes som et redskab til at lokalisere artsrige 


forekomster med et stort behov for pleje eller anden indsats. 
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Reviderede udpegningsgrundlag.  
 
Nr. Naturtype Regi- 


streret  
areal (ha) 


Antal 
fore- 


komster 


Kilde 


1096 Bæklampret (Lampetra planeri) Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store 
vandaks 


0,83 6 3 


3160 Brunvandede søer og vandhuller Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


3260 Vandløb med vandplanter Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng (ny) 6,8 13 Miljøministeriet 


4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) (ny) 5,1 8 Miljøministeriet 


6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med 
blåtop (ny) 


15,9 9 Miljøministeriet 


7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse 41,8 2 Miljøministeriet 


7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
(ny) 


0,2 1 Miljøministeriet 


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


0,9 2 Miljøministeriet 


9160 Ege-blandskov (ny) 0,5 1 Miljøministeriet 


91D0 * Skovbevokset tørvemose  178,4 1 Miljøministeriet 


 
Tabel 1. Opdaterede data om arter og naturtyper på det reviderede udpegningsgrundlag i habitatområ-
det. Væsentlige ændringer er markeret med (ny). Data s tammer fra 1) NOVANA-
overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Ribe og Sønderjyllands  Amters  overvågning i perioden 
1988-2006. 2) Naturtypekort-lægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende 
kortlægning 2007-08 (DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses  på 
By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. *Prioriteret naturtype. 


 


Naturtilstand – kortlagte naturtyper 


               Høj  God Moderat Dårlig Ringe Ej  v urd. I alt 
Våd hede  4,5  2,3   7 
Tør hede   4,7 0,5   5 
Tidvis våd eng  6 6 3,6   16 
Nedbrudt højmose   42    42 
Hængesæk  0,2     0,2 
Tørvelavning   0,9    0,9 
Ege-blandskov 0,5      0,5 
Skovbevokset tørve-
mose  178     178 


Tabel 2a. Arealer af kortlagte naturtyper fordelt på beregnet naturtilstand i habitatområdet (ha).  
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Artsindeks – kortlagte naturtyper 


 0,8-1 0,6-0,8 0,4-0,6 0,2-0,4 0-0,2 Ej  v urd. I alt 
Våd hede 4,5   2,3   7 
Tør hede   4,7 0,5   5 
Tidvis våd eng  12  1,8 1,8  16 
Nedbrudt højmose  42     42 
Hængesæk  0,2     0,2 
Tørvelavning  0,9     0,9 
Ege-blandskov 0,5      0,5 
Skovbevokset tørve-
mose 178      178 


Tabel 2b. Arealer af kortlagte naturtyper fordelt på beregnet arts indeks  i habitatområdet (ha). 


 


Strukturindeks – kortlagte naturtyper 


 0,8-1 0,6-0,8 0,4-0,6 0,2-0,4 0-0,2 Ej  v urd. I alt 
Våd hede  0,3 7    7 
Tør hede  0,5 4,7    5 
Tidvis våd eng  6 5 4,8   16 
Nedbrudt højmose   5 37   42 
Hængesæk  0,2     0,2 
Tørvelavning   0,9    0,9 
Ege-blandskov  0,5     0,5 
Skovbevokset tørve-
mose  178     178 


Tabel 2c. Arealer af kortlagte naturtyper fordelt på beregnet strukturindeks  i habitatområdet (ha). 


 


EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 54: 
EF-fuglebeskyttelsesområderne er ikke revideret siden basisanalyserne blev udarbejdet. 
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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 Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtilstanden, som fremgår af 
figur 4 i naturplanen. De registrerede data (strukturparametre og artslister) for de enkelte fo-
rekomster 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.  


Aktuelle trusler i området fremgår af Natura 2000 planen 


 


4.1 Belastning af naturområder med luftbårent kvælstof 
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Kvælstof og fosfor er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange økosyste-
mer. Når et naturområde belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til æn-
dret artssammensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som 


f.eks. stor nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og 
konkurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 


Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Resulta-
tet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtypernes til-
stand ændres. 


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


Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indirekte i 
form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 


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


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


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


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



http://www.blst.dk/Natura2000plan/Natura2000planer/Planforslag/001_125/86_Vejen.htm

http://www.blst.dk/Natura2000plan/Natura2000planer/Planforslag/001_125/86_Vejen.htm

http://www.naturdata.dk/





 


 


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 
(%) 


Vejen 11,4 8,6 20 35 % 


Landsgennemsnit 8,0 9,0 17 33 % 


Tabel 3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner, som Natura 2000-området ligger inden 
for. Kvælstofdepos itionen er angivet som kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammoni-


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


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


Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i den kommune, hvori Natura 2000-området ligger, er 20 


kg N/ha/år, hvilket højere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og ammoni-
um (NHy) er ca. 43 % højere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale og regio-
nale husdyrhold har en relativt stor indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Nedfaldet af 
NOx’er – der overvejende stammer fra transport, energiproduktion og industri – er lidt mindre 
end landsgennemsnittet. 


 


Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 


Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbelastningen af et naturområ-
de variere alt efter om der ligger husdyrbrug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er hus-
dyrbrug i nærområdet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper 


varierer i forhold til ruheden. Der er f.eks. stor forskel på, hvor meget der afsættes på en skov 
(med stor ruhed og dermed med stor afsætnings-overflade) og på en lysåben eng (med lavere 
ruhed og mindre afsætnings-overflade). Der er derfor foretaget en korrektion af de kommune-
vise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige naturtypers ruhed inden 
for Natura 2000-området. Ruheden af naturarealerne er vurderet på baggrund af den vedplan-


tedækning, som er registreret ved kortlægningen. 


Korrektionen er foretaget ved hjælp af en metode beskrevet i Ammoniakmanualen (Skov- og 
Naturstyrelsen, 2003) opdateret som beskrevet i boksen nedenfor. Der er ikke tale om en ek-
sakt beregning, men om en forholdsvis grov overslagsberegning, der dog giver en indikation af 
om, og i givet fald hvor meget tålegrænserne er overskredet for de forskellige naturtyper. Der-


for kan overslagsberegningerne ikke direkte indgå i myndighedsbehandling af N-belastning fra 
konkrete husdyrbrug/virksomheder. 
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Overslagsberegningerne viser, at kvælstofnedfaldet på størsteparten af naturområderne i Na-
tura 2000-område nr. 86 ligger mellem 15 og 25 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale hus-
dyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed. Alle skove belastes dog med 25-30 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) 10-25 100 % 0 % 0 % 
Tør hede (4030) 10-20 0 % 100 % 0 % 
Tidvis våd eng (6410) 15-25 (f) 45 % 55 % 0 % 
Nedbrudt højmose (7120) 5-10 0 % 100 % 0 % 
Hængesæk (7140) 10-15 (c,g) 0 % 100 % 0 % 
Tørvelavning (7150) 10-15 (c,g) 100 % 0 % 0 % 
Ege-blandskov (9160) 10-20 (b,j) 0 % 0 % 100 % 
Skovbevokset tørvemose (91D0) 10-20 (b,j) 0 % 0 % 100 % 
 Total   6 % 22 72 % 


Tabel 4. Overslag over tålegrænseoverskridelser i Natura 2000-området. For hver naturtype er angivet 
naturtypens  tålegrænseinterval og andelen af det samlede areal i forskellige intervaller af belas tninger. 


Tålegrænsen for et konkret naturområde vil typisk ligge indenfor tålegrænseintervallet. 


Belas tninger, hvor den lokale N-belas tning ligger under den nedre grænse i tålegrænseintervallet (tåle-


grænsen ikke overskredet), er markeret med grønt, N-belas tninger, der ligger indenfor tålegrænseinter-
vallet (overstiger den lave ende af tålegrænseintervallet), er vist med gult, og N-belas tninger, der ligger 


over tålegrænseintervallet (overs tiger 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 kortlagte naturtyper i Natura 2000-området, at 
de er negativt påvirket af luftbårent kvælstof. For alle de kortlagte naturtyper er den nedre 
tålegrænse overskredet (vist med gult). Værst ser det ud for de meget næringsfattige naturty-


per tør hede, nedbrudt højmose, hængesæk, tørvelavning samt alle skovnaturtyper, hvor den 
høje ende af tålegrænseintervallerne for kvælstofpåvirkning er overskredet for hele arealet 
(vist med rødt).  
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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. 


Overslagsberegninger i basisanalysen 2006 og i dette tillæg (2009): De nye overslagsbereg-
ninger, der er præsenteret ovenfor, viser især på de meget tilgroede naturområder en lavere 
belastning på de fleste lysåbne naturområder end de overslagsberegninger, der blev lavet i 


2006 i forbindelse med basisanalysen. Forskellen skyldes, at korrektionsfaktoren i forhold til 
naturområdets ruhed er revurderet, og der er anvendt opdaterede tal for kommunevise gen-
nemsnitsdepositioner, geografisk fordeling af dyreenheder (CHR) og samlet N-emission på 
landsplan. Til forskel fra de daværende beregninger er der nu også beregnet kvælstofnedfald 
til skovnaturtyper. De nye overslagsberegninger vurderes at være mere retvisende end over-
slagsberegningerne fra 2006 – og de dækker ensartet alle landets Natura 2000 områder. 


Overslagsberegningerne skal alene anvendes til at give et foreløbigt overblik over omfanget af 
tålegrænseoverskridelser til brug ved vurdering af gunstig bevaringsstatus, ikke til konkret 
sagsbehandling. 


 


4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpeg-
ningsgrundlaget 


Der er ingen nye arter på det reviderede udpegningsgrundlag. 


 


5. SUPPLERENDE MODSATRETTEDE INTERESSER 


Der er ikke som følge af den supplerende kortlægning i Natura 2000-området identificeret nye 
modstridende interesser.       
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6. ÆNDRET NATURFORVALTNING OG PLEJE 


Der er ikke kendskab til ændret naturforvaltning eller pleje inden for dette Natura 2000-
område.       
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1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Vejen Mose er udpeget som både habitatområde nr. 75 og 
fuglebeskyttelsesområde nr. 54.  
Nr. Navn Areal (ha) 
H75 Vejen Mose 461 
F54 Vejen Mose 461 
 Samlet areal Vejen Mose Natura 2000 461 
Tabel 1.1: Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse. 
Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er sammenfaldende. 
Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
 
 


Figur 1.1: Kort over habitatområde nr. 75 og fuglebeskyttelsesområde nr. 54.  
Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/ 
 
Skovbevokset areal (ha) 
Nr. Navn Samlet 


skovbevokset areal 
(Top10DK) 


Heraf med 
fredskovspligt 


Heraf uden 
fredskovspligt


H75 Vejen Mose 155 1 154
F54 Vejen Mose 155 1 154
 Samlet skovbevokset areal 155 1 154
Tabel 1.2: Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i de habitat- og fuglebeskyttelses-områder, der er 
inkluderet i denne basisanalyse. Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er sammenfaldende. 
 
Det samlede skovbevoksede areal i området er opgjort til 155 ha (Top10DK). Heraf er ca. 1 
ha pålagt fredskovspligt, mens de resterende ca. 154 ha er skovbevoksede arealer uden 
fredskovspligt.  
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Vejen Mose (Vejen Mose, Gammelby Mose og Estrup Mose) er beliggende mellem 
bakkeøerne vest for israndslinien.  Det var oprindeligt et stort åbent moseområde med spredte 
tørvesøer. Kraftig dræning har siden udtørret det meste af mosen, der nu er tilgroet med birk 
og pil. Nogle steder finder man åbne partier med vandhuller, der er dannet som følge af 
tørvegravning. Områdets vandløb har forekomst af værdifuld vandløbsnatur. 
 
Betingelserne for Vejen Mose er ikke optimale, men en eventuel vandstandshævning samt en 
rydning af birk og pil vil forbedre naturtypernes botaniske kvaliteter væsentligt (Skov- og 
Naturstyrelsen 2007). 
 


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. 
 
Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har til formål at beskytte levestederne for 
fuglearter, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder i EU. Til 
dette formål er der udpeget en række fuglebeskyttelsesområder, hvor disse fugle yngler 
eller regelmæssigt gæster for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre. Hvert 
enkelt fuglebeskyttelsesområde er udpeget for at beskytte levesteder for en eller flere af de 
fuglearter, der er opført på direktivets liste I og artikel 4.2. 
 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 75 og fuglebeskyttelsesområde nr. 54 
udpeget af hensyn til 5 habitatnaturtyper og 1 arter. 
Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) - 
3160 Brunvandede søer og vandhuller - 
3260 Vandløb med vandplanter - 
7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse - 


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


91D0 * Skovbevoksede tørvemoser + 
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) / 
bestandsstørrelse 


Bilag 


- - - - 
Tabel 3.1: Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 
På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H75 er der i alt kortlagt 0 ha naturtyper, som 
er på udpegningsgrundlaget. Der er ved kortlægning af de skovbevoksede naturtyper således 
ikke registreret forekomster af naturtypen *Skovbevoksede tørvemoser (91D0).  
 
Der er registreret 0,5 ha habitatnaturtyper, der ikke er på udpegningsgrundlaget, se afsnit 7. 


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.  
 
 


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). 
 


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


                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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• Med hensyn til naturpleje i H75 henvises til beskrivelse i Ribe Amts basisanalyse. 
 
• Inden for de fredskovspligtige arealer og inden for habitatområde nr. 75 og 


fuglebeskyttelsesområde nr. 54 findes ingen fredninger. 
 


7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 
Nedenfor er anført nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter eller 
habitatnaturtyper, der aktuelt ikke udgør udpegningsgrundlag, men som vil skulle vurderes i 
forbindelse med en kommende revision af udpegningsgrundlagene.  
 
Nr. Habitatnaturtype/Artsnavn Areal (ha) 
9160 Egeskove på mere eller mindre rig, ofte vandlidende jordbund 0,5 
Tabel 7.1: 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 
 


9 Liste over anvendt materiale 
 
Danmarks Naturfredningsforening (1994): "Fredede områder i Danmark" af Knud Dahl. 7. 
udgave, 1. oplag 1994. 
 
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 







 


Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i habitatområde nr. H75 og 
fuglebeskyttelsesområde nr. F54          side 7 


 
 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006a): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 2000-
basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006b): Udpegningsgrundlag for habitatområder. 
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/ 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2007): www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 








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


Natura 2000-område: 86 Vejen Mose


Bæklampret1096 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vejen Mose75


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


Anlæg af faunapassager


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


Gældende lovgivning


 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: Vejen Mose75


Andehold Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift
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Natura 2000-område: 86 Vejen Mose


 Brunvandede søer og vandhuller3160 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vejen Mose75


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


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 86 Vejen Mose


 Vandløb med vandplanter3260 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vejen Mose75


Grødeskæring i vandløb Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Ophør med grødeskæring


Reduceret grødeskæring


Selektiv grødeskæring


Ændret vedligeholdelse af vandløb


Gældende lovgivning


Sandvandring Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Genslyngning af vandløb


Ophør med grødeskæring


Reduceret grødeskæring


Selektiv grødeskæring


Ændret vedligeholdelse af vandløb


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 86 Vejen Mose


 Våde dværgbusksamfund med 
klokkelyng 


4010 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vejen Mose75


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


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


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


 Tørre dværgbusksamfund (heder)4030 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vejen Mose75


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Rydning af vedplanter


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 86 Vejen Mose


 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: Vejen Mose75


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Naturpleje


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


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 86 Vejen Mose


 Nedbrudte højmoser med mulighed for 
naturlig gendannelse


7120 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vejen Mose75


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


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


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


Etablering på driftsarealer


Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 86 Vejen Mose


 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: Vejen Mose75


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


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


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


Arealreduktion/ fragmentering Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 86 Vejen Mose


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


7150 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vejen Mose75


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


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


Arealreduktion/ fragmentering Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


 Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund


9160 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vejen Mose75


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: 86 Vejen Mose


 * Skovbevoksede tørvemoser91D0 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vejen Mose75


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


Ingen arter på udpegningsgrundlaget


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vejen Mose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


54


Mulige virkemidler til truslen:
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Miljørapport for Vejen Mose, Natura 2000-område nr. 86 
 
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:  
 
Habitatområdet omfatter en tidligere højmose, der i dag udgør et stort sammenhængende 
moseområde. Der er i dag ikke kortlagt arealer med intakt højmose i området, men da der er 
store områder med nedbrudt højmose og skovbevokset tørvemose, vurderes det, at der er 
potentiale for genskabelse af aktiv højmose i området. Den overordnede målsætning er derfor 
at genoprette den aktive højmose i området. 
 
Mosen gendannes som en aktiv højmose med de dertilhørende naturlige hydrologiske forhold 
og naturlige vegetation.  
Naturtypen aktiv højmose prioriteres højt på bekostning af naturtyperne nedbrudt højmose, 
skovbevokset tørvemose, våd hede, tør hede, tørvelavning og hængesæk. Naturtypen højmose 
er truet nationalt og prioriteret i EU.   
Områdets økologiske integritet sikres i form af naturlig hydrologi, hensigtsmæssig drift, lav 
næringsstoftilførsel (under naturtypernes tålegrænse), bekæmpelse af invasive arter og gode 
spredningsmuligheder for flora og fauna. 
 
Relevante planer 
Der foregår i øjeblikket ingen naturpleje i habitatområdet. Hele området er udpeget som SFL-
område. 
Der er udarbejdet forundersøgelser af Vejen Mose i 2007. Heri er angivet forslag til 
vandstandshævning, rydning m.v. Det har siden vist sig nødvendigt at indhente et større 
vidensgrundlag i forhold til vandstandsændringer i mosen fordelt over en hel sæson. Derfor er 
der i februar 2009 nedsat i alt 10 vandstandsloggere på strategiske steder i mosen, hvor 
grundvandsstanden følges, samt 3 i vandløbet Mosekanalen. 
 
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 
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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, samt skabe forudsætning for at mosen kan gendannes til aktiv højmose.  
 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil naturtypernes tilstand og udbredelse 
fortsat trues. Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er systematisk 
beskrevet i planen. 
 
 
Bevaringsprognose er gunstig eller vurderet gunstig for: 


Der er ingen naturtyper i Natura 2000-området, der har gunstig bevaringsprognose 
 
Bevarings prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  


 Alle områdets terrestriske naturtyper idet den luftbårne kvælstofdeposition ligger tæt 
på eller over naturtypernes øverste tålegrænse.  


 Nedbrudt højmose, tørvelavning, tidvis våd eng og våd hede på grund af afvanding, 
tilgroning og eutrofiering. 


 Vandløb pga. dårlige fysiske forhold som resultat af regulering, og 
vandløbsvedligeholdelse samt dårlig vandkvalitet. Denne naturtype opfylder ikke målet 
til faunaklassen i 2015.  


 Ege-blandskov på grund af luftbåren kvælstof-belastning, idet højeste tålegrænse er 
overskredet på hele arealet. 


 
Bevaringsprognosen er ukendt for:  


 Bæklampret, da dens udbredelse ikke er kortlagt. 
 Næringsrige søer og brunvandede søer, da de kun er meget sporadisk kortlagt og 


tilstandsvurderede  
 


 
 
c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Naturtypen aktiv højmose prioriteres højt på bekostning af habitatnaturtyperne nedbrudt 
højmose, hængesæk, skovbevokset tørvemose og tidvis våd eng. Brunvandede søer, 
tørvelavning og hængesæk må betragtes som trin i successionen mod aktiv højmose. 
 
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:  
 
Den omfattende afvanding og tørvegravning i mosen har ødelagt mosens naturlige hydrologi 
og medført en omfattende tilgroning af mosens naturtyper. En gendannelse af naturlig 
hydrologi er en forudsætning for, at der på sigt kan gendannes aktiv højmose i Vejen Mose.   
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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 Vejen Mose 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 
marine naturtyper, større søer og vandløb reguleres tilførslen af næringsstoffer via 
vandplanen.  


1.2 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi, i den udstrækning 
det er foreneligt med den overordnede målsætning om at genskabe mosen som 
aktiv højmose. 


1.3 De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje 
for at begrænse tilgroning med træopvækst, 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 bæklampret. 
1.5 Invasive arter som bjergfyr og stjernebredribbe søges bekæmpet, og deres 


spredning søges forebygget. 
 


 
I henhold til vandplanen vil en gennemførsel af planen for vandopland 1.10 Vadehavet og 
Vesterhavet under vandrammedirektivet vurderes at indebære, at følgende del af Natura 
2000-planens indsatsprogram bliver udført: 
 


 Ophør af vandløbsvedligeholdelse hvilket forbedrer vilkårene for naturtypen 3260 
Vandløb med vandplanter, samt sikrer egnede gyde- og levesteder for bæklampret. 


 
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.  
 


 
 
 
 
 


Planens indvirkning på  
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Redegør for indvirkning 


Biologisk mangfoldighed x  Er redegjort for. 
Befolkningen  x  De rekreative oplevelser i tilknytning til området 


sikres eller forbedres via et forbedret 
naturgrundlag.  
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Menneskers sundhed  x  
Fauna og flora x  Er redegjort for.  
Jordbund  x  
Vand x  Er redegjort for. Se i øvrigt vandplanen for 


vandopland 1,10 Vadehavet og Vesterhavet.  
Luft  x  
Klimatiske faktorer  x  
Materielle goder  X  
Landskab x  Et varieret landskab bestående af forskellige 


landskabstyper fastholdes og underbygges. 
Højmose som en sjælden landskabstype sikres.  


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. Generelt vil en gennemførsel af 
planen påvirke miljøet i positiv retning, idet der skabes forudsætning for at der på sigt kan 
genskabes aktiv højmose i området. De øvrige naturtyper på udpegningsgrundlaget 
nedprioriteres se også afsnit h) 
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
 
Sigtelinie 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder for arter 
 


I dette natura 2000 område er der ikke foreslået en konkret indsats efter sigtelinje 2  
 


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


3.1 Skovnaturtyper sikres. Der kan være tale om en dynamisk situation, hvor det ikke 
nødvendigvis er de samme forekomster, der over tid bidrager til sikring af en 
skovnaturtype. Eventuelle forekomster af skovbevokset tørvemose som ikke 
genoprettes til højmose, sikres.  


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


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


4.1 Der sikres hensigtsmæssige hydrologiske forhold i Vejen Mose, så der i første 
planperiode skabes forudsætninger for, at der på længere sigt kan udvikles aktiv 
højmose på ca. 50 ha. 


4.2 Naturtypen skovbevokset tørvemose målsættes som aktiv højmose. 
 


 
Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne og Skov- og 
Naturstyrelsen m.fl. indenfor rammerne af indsatsprogrammet.  
 
 
h) Grundlag for prioriteringer og valg 
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Planen har til hensigt at sikre udpegningsgrundlaget og fremme den biologiske mangfoldighed 
generelt. En målsætning for en bestemt naturtype eller art vil dog kunne indebære en 
nedprioritering af andre naturtyper/arter. For området er der foretage følgende valg: 
 
Højmose har på nationalt og regionalt niveau haft en stor tilbagegang, og naturtypen er truet 
på nationalt plan. Der vil derfor blive gjort en indsats for at øge arealet af denne naturtype. 
Det vurderes, at der er muligheder for at genskabe aktiv tørvemose på de store arealer, der i 
dag er kortlagt som nedbrudt højmose, hængesæk, skovbevokset tørvemose, våd hede, tør 
hede og tidvis våd eng.   
 
Øgning af arealet med aktiv højmose betyder, at arealet af habitatnaturtyperne nedbrudt 
højmose, hængesæk, skovbevokset tørvemose og tidvis våd eng reduceres. Da der er tale om 
naturtyper, der er opstået ved tørvegravning, dræning og tilgroning af den oprindelige 
højmoseflade, prioriteres hensynet til at skabe større sammenhængende arealer med aktiv 
højmose.  
 
Brunvandede søer, tørvelavning og hængesæk må betragtes som trin i successionen mod aktiv 
højmose.  
 
 
i) Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpegningsgrundlag og 
naturværdier via NOVANA og DEVANO overvågningsprogrammer. Desuden afrapporterer 
Danmark den nationale indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-
kommissionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det nuværende videns 
grundlag for områdets udpegningsgrundlag i forbindelse med naturplanlægningen. Analysen 
gennemgår systematisk udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af status for hver enkelt art 
og naturtype. Det er hensigten, at denne analyse opdateres i forbindelse med fremtidige 
planperioder.  
 
j) Ikke teknisk resume 
 
I medfør af lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der foretaget en miljøvurdering. Planen vil 
sikre eller forbedre tilstand og bevaringsprognose for områdets udpegningsgrundlag og den 
biologiske mangfoldighed generelt samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
Der er foretaget en prioritering af aktiv højmose på bekostning af naturtyperne nedbrudt 
højmose, hængesæk, skovbevokset tørvemose og tidvis våd eng. Brunvandede søer, 
tørvelavning og hængesæk må betragtes som trin i successionen mod aktiv højmose.  
 
Hvis planen iværksættes, skabes der forudsætning for, at der på sigt kan genskabes aktiv 
højmose i området. 
 
Planen betyder, at naturgrundlaget forbedres ved, at vilkårene for den flora og fauna, der er 
tilknyttet højmosen, forbedres, og den biologiske mangfoldighed dermed sikres. De rekreative 
oplevelser i tilknytning til området forbedres blandt andet via et mere varieret landskab. 
Derudover nedsættes næringsstofbelastningen til vandnaturtyper via vandplanen. 
 
Det overordnede mål er at gendanne mosen som en aktiv højmose med de dertilhørende 
naturlige hydrologiske forhold og naturlige vegetation.  
 








Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 


NOTAT 
 


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


Forslag til Natura 2000-plan nr. N86 
Habitatområde H75 


Fuglebeskyttelsesområde F54 
 


Vejen Mose 
 
 
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. N86 er der modtaget i alt 5 høringssvar fra Vejen Kommune, Danmarks 
Naturfredningsforening (Vejen-afdeling) og Dansk Ornitologisk Forening (Sydvestjylland), samt 
fælles høringssvar fra de 7 Landboorganisationer i Sydjylland og Stig Dyrholm Bundgaard.  
 
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Oplysninger om arter og naturtyper i Natura 2000-området 
2. Indsats for arter eller naturtyper, der ikke er på udpegningsgrundlaget 
3. Uoverensstemmelse mellem bilag 2 og basisanalysen vedr. kortlagte habitatnaturtyper 
4. Sikring af lav næringsstoftilførsel og atmosfærisk kvælstoftilførsel som trussel mod naturtypen 


næringsrige søer 
5. Indsatsprogram - etablering af 50 ha aktiv højmose i 1. planperiode 
6. Indsatsprogram – Tinksmed 
7. Indsatsprogram - vandstandshævning i Vejen Mose 
8. Modstridende interesser (flugtskydningsbane og fuglebeskyttelsesområde) 
 
Yderligere har høringssvarene berørt følgende emner, hvortil der henvises til det generelle 
høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
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9. Kvælstof 
10. Lovgrundlag 
11. Virkemidler herunder tilskudsordninger 
12. Økonomi 
13. Datagrundlag 
14. Udpegningsgrundlag og afgrænsning 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter 1-8. 
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. Oplysninger om arter og naturtyper i Natura 2000-området 
 
Høringssvar: 
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har indsendt nye oplysninger om ynglefugle i området. 
 
Naturstyrelsen: 
Væsentlige nye oplysninger om ynglefugle, medtages i områdebeskrivelsen. 
 
2. Indsats for arter og naturtyper, der ikke er på udpegningsgrundlaget 
 
Høringssvar: 
DOF mener at indsatsprogrammet er meget generelt og overfladisk når det kommer til konkrete 
anbefalinger. DOF efterlyser endvidere konkrete indsatser bl.a. for at sikre velegnede og 
uforstyrrede levesteder for en række fuglearter.  
 
Naturstyrelsen: 
Da de nævnte arter ikke er på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området, indgår de ikke i 
Natura 2000-planlægningen, og der kan derfor ikke planlægges for dem hverken i forhold til 
prioritering, trusselsvurdering eller indsats. I den udstrækning udpegede habitatnaturtyper er 
levested/voksested for arterne indgår de på den måde som en del af planen. Indsatsprogrammet skal 
efterlade et råderum til den efterfølgende handleplanlægning.  
 
3. Uoverensstemmelse mellem bilag 2 og basisanalysen vedr. kortlagte habitatnaturtyper 
 
Høringssvar: 
Vejen Kommune har anført at der er uoverensstemmelse mellem ha-angivelserne i basisanalysen, 
bilag 2 og selve planen.  
 
Naturstyrelsen: 
Der er sikret overensstemmelse. 
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4. Sikring af lav næringsstoftilførsel og atmosfærisk kvælstoftilførsel som trussel mod naturtypen 
næringsrige søer 
 
Høringssvar: 
Vejen Kommune har anført at det er vanskeligt at nedbringe den atmosfæriske kvælstoftilførsel til 
et niveau der ligger under tålegrænsen for de mest kvælstoffølsomme naturtyper i Vejen Mose, idet 
tålegrænsen her ligger under baggrundsbelastningen i området. 
  
Vejen Kommune mener ikke at atmosfærisk kvælstofdeposition er en trussel mod naturtypen 
næringsrig sø i Vejen Mose som angivet i bilag 2, da småsøerne her er fosforbegrænsede. 
 
Naturstyrelsen: 
Formuleringen vedr. atmosfærisk kvælstoftilførsel er ændret, siden planen var i forhøring hos 
kommunen. I den overordnede målsætning er formuleringen:” Områdets økologiske integritet 
sikres i form af naturlig hydrologi, hensigtsmæssig drift, lav næringsstoftilførsel, bekæmpelse af 
invasive arter og gode spredningsmuligheder for flora og fauna.” 
 
De næringsrige søer i Vejen Mose er begrænsede af fosfor, og derfor er truslen atmosfærisk 
kvælstofdeposition ikke aktuel. Teksten i trusselsafsnittet er justeret. 
 
5. Indsatsprogram - etablering af 50 ha aktiv højmose i 1. planperiode 
 
Høringssvar: 
Vejen Kommune mener, at der i planen er stillet krav om at der i 1. planperiode skal etableres 50 ha 
aktiv højmose i Vejen Mose. 
 
Naturstyrelsen: 
Der er ikke stillet krav om etablering af et bestemt antal ha højmose i første planperiode og 
formuleringen i den overordnede målsætning og i indsatsprogrammets sigtelinje 4.1 var: ”I første 
planperiode skabes forudsætninger for, at der kan udvikles højmose på ca. 50 ha” og ”Der sikres 
hensigtsmæssige hydrologiske forhold i Vejen Mose, så der i første planperiode skabes 
forudsætninger for, at der på længere sigt kan udvikles aktiv højmose på ca. 50 ha.” 
 
Der er foretaget justeringer af den overordnede målsætning samt af sigtelinje 4.1 i forhold til aktiv 
højmose. Den overordnede målsætning er nu ”Der skabes forudsætninger for, at der på længere 
sigt kan udvikles aktiv højmose på i størrelsesordenen 180-220 ha.” og sigtelinje 4.1 lyder ”Der 
sikres hensigtsmæssige hydrologiske forhold i Vejen Mose, så der skabes forudsætninger for 
udvikling af aktiv højmose på i størrelsesordenen 40-60 ha.” 
 
6. Indsatsprogram - Tinksmed 
 
Høringssvar: 
DOF efterlyser målsætning for tinksmeden og mener, at det ikke vil være urealistisk at forestille sig, 
at tinksmeden kan indvandre til området igen. 
 
Naturstyrelsen: 
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Da arten ikke er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, er den ikke omfattet af planen. 
Det vurderes dog, at indsatsen for at genoprette Vejen Mose som aktiv højmose også forbedrer 
tinksmedens muligheder for at genindvandre til området.  
 
7. Indsatsprogram - vandstandshævning i Vejen Mose 
 
Høringssvar: 
I et fælles høringssvar fra de 7 Landboorganisationer i Sydjylland er der kommet en række 
bemærkninger til planlægning, forarbejder, praktisk gennemførelse, finansiering m.v. af 
naturgenopretningsprojekter i moseområder. 
  
Stig Dyrholm Bundgaard anfører at en evt. lukning af Vejen Moses afløb til Holsted Å vil få 
konsekvenser for mulighederne for fortsat dræning af omdriftsarealer nord for mosen. 
 
Naturstyrelsen: 
Hvorvidt de foreslåede konkrete tiltag tages i anvendelse afklares i den efterfølgende 
handleplanlægning. Desuden henvises til det generelle høringsnotat. 
 
8. Modstridende interesser (flugtskydningsbane og fuglebeskyttelsesområde) 
 
Høringssvar: 
DN mener at der er modstridende interesser mellem eksisterende flugtskydningsbane og områdets 
status som fuglebeskyttelsesområde.  
 
Naturstyrelsen: 
Natura 2000-planens afsnit modstridende interesser omhandler kun de tilfælde, hvor der er 
modstridende interesser mellem forskellige arter og/eller naturtyper på udpegningsgrundlaget. Da 
der ikke er fuglearter på udpegningsgrundlaget, der vurderes at blive forstyrret af 
flugtskydningsbanen er den ikke nærmere omtalt i planen.  
  
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. N86 Vejen Mose 
 
I planen er der på baggrund af de indkomne bemærkninger tilføjet oplysninger om fuglearter i 
områdebeskrivelsen samt foretaget justeringer af trusselsafsnittet. 
 
På baggrund af dialogen i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser er der foretaget 
mindre justeringer af planteksten.  
 
Hverken 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. 86 har SMV-
redegørelse for planen været i offentlig høring i henhold til bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer §8. 
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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. 82. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
 
Den offentlige høring af miljørapporten har ikke givet anledning til ændring af Natura 2000-planen.  
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de 
naturtyper og arter, som planlægningen omfatter. 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/. 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. N86 Vejen Mose: 
 


• ID406 - Vejen Kommune (nærværende og generelt høringsnotat) 
• ID1814 - Danmarks Naturfredningsforening Vejen (nærværende og generelt høringsnotat) 
• ID2365 - De 7 Landboorganisationer i Sydjylland (nærværende og generelt høringsnotat) 
• ID2916 - Dansk Ornitologisk Forening Sydøstjylland (nærværende og generelt høringsnotat) 
• ID3964 - Stig Dyrholm Bundgaard (nærværende og generelt høringsnotat) 
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