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Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 


NOTAT 
 


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


Forslag til Natura 2000-plan nr. N91 
Habitatområde H80  


 
Kongeå 


 
 


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


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


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


 
Forslag til Natura 2000-plan er annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante 
myndigheder (jf. miljømålsloven § 43 og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-
skovplaner § 5). 
 
Naturstyrelsen har modtaget i alt 1650 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer, og 
dertil omkring 300 mere generelle høringssvar vedrørende vand- og naturplanlægningen. De 
generelle høringssvar er sammenfattet i et samlet notat, der kan ses på www.nst.dk. 
 
Til Natura 2000-plan nr. N91 for habitatområde nr. H80 Kongeåen er der modtaget i alt 5 
høringssvar. Se også listen sidst i notatet. Høringssvaret fra Danmarks Jægerforbund (ID1994) er 
indsendt i forhold til nærværende plan, men retter sig, som det også fremgår af høringssvaret, mod 
delplanerne for fuglebeskyttelsesområderne F51, F52 og F57. Der henvises derfor til 
høringsnotaterne for disse områder.  
  
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Uoverensstemmelser mellem arealangivelser for naturtyperne i plan og basisanalyse 
2. Trusler 
3. Indsatsprogram 
4. Områdeafgrænsning og udpegningsgrundlag 
 
Yderligere har høringssvarene berørt følgende emner, hvortil der henvises til det generelle 
høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
5. Virkemidler herunder tilskudsordninger 
6. Økonomi 
7. Lovgrundlag 
8. Datagrundlag 
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9. Tilstandsvurdering og bevaringsstatus 
10. Kvælstof 
11. Planproces 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter 1-4. 
Naturstyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv. 
 
Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger 
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 
 
 
Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Uoverensstemmelser i arealangivelser mellem plan og basisanalyse 
 
Høringssvar: 
Vejen Kommune påpeger uoverensstemmelser mellem naturplanens og basisanalysens 
arealopgørelser for flere naturtyper indenfor planområdet samt at samme trussel med virkemiddel er 
nævnt flere gange inden for samme område.  
 
Naturstyrelsen: 
Uoverensstemmelserne er rettet. 
 
2. Trusler 
 
Høringssvar: 
Danmarks Naturfredningsforening mener, at truslerne eutrofiering og kvælstofdeposition ikke får 
den nødvendige opmærksomhed, idet der ikke er fastsat konkrete målsætninger herfor. Tilsvarende 
finder foreningen, at truslen ”hårdhændet vedligeholdelse” kræver yderligere uddybning i 
naturplanen. 
 
Naturstyrelsen: 
Indsatsen for at reducere eutrofiering og kvælstofdepositionen reguleres gennem gældende 
lovgivning. Vedrørende uddybning af vedligeholdelse i vandløb henvises til vandplanen.   
 
3. Indsatsprogram 
 
Høringssvar: 
Danmarks Naturfredningsforening mener, at planens pkt. 1.1 om reduktion af kvælstofdeposition 
ikke er fyldestgørende og der savnes en konkretisering. 
 
Solveig Bjerre Clausen meddeler på vegne af 5 navngivne lodsejere, at målsætningen om at 
tilvejebringe de mest hensigtsmæssige hydrologiske forhold i Kongeåen - bl.a. gennem en reduktion 
af grødeskæringen - ikke er forenelig med hensynet til driften af de brednære arealer, samt at det vil 
medføre problemer i forhold til de fredede landskabsværdier i Kongeådalen. 
 
Endelig rejses tvivl om, det realistiske i at reducere depositionen af luftbåret kvælstof. 
 


 2







Naturstyrelsen: 
Reduktion af deposition af luftbåret kvælstof i habitatnaturtyper sker ved administration af 
husdyrgodkendelsesloven. For videre kommentarer vedrørende kvælstof henvises i øvrigt til det 
generelle høringsnotat. 
 
En prioritering af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget fremgår af planens afsnit om 
modstridende interesser. For tiltag vedrørende vandløbsvedligeholdelse henvises til 
vandplanlægningen. Tiltag i kraft af denne skal konsekvensvurderes i forhold til Natura 2000 
området.  
 
4. Områdeafgrænsning og udpegningsgrundlag 
 
Høringssvar:  
På vegne af Thomas Andreasen, Kongeåvej 134, 6660 Lintrup finder Peder Chr. Thomsen, Jysk 
Landbrugsrådgivning, at et område udpeget som ”surt overdrev” sydvest for nævnte adresse er 
udpeget på forkert grundlag, idet arealet er under stadig forvandling, og derfor ikke berettiger 
udpegningens begrænsninger i kvælstofdeposition. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturtyperegisteringen er sket efter gældende retningslinjer, og ændres ikke til 1. planperiode. Der 
vil i de kommende år ske en justering af kortlægningen, herunder en registrering af de endnu ikke-
kortlagte naturtyper. Høringssvaret giver derfor ikke anledning til ændringer i planen. 
  
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. N91 - Kongeå 
 
I planen er der på baggrund af de indkomne bemærkninger rettet uoverensstemmelser i 
arealangivelser og rettet gentagelser i bilag 2.  
 
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. N91 har SMV-
redegørelse for planen været i offentlig høring i henhold til bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer §8. 
 
Natura 2000-planens formål er at sikre eller genoprette bevaringsstatus for de arter og naturtyper, 
der har dannet grundlag for udpegning af Natura 2000-område nr. N91. 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. 
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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. 91 Kongeå: 
 


• ID0406 – Vejen Kommune (nærværende høringsnotat) 
• ID1814 – Danmarks Naturfredningsforening (nærværende og generelt høringsnotat) 
• ID1994 – Danmarks Jægerforbund (Høringsnotater for F51, F52 og F57) 
• ID2044 – Jysk Landbrugsrådgivning på vegne af Thomas Andreasen (nærværende 


høringsnotat) 
• ID2859 – Solveig Bjerre Clausen på vegne af 5 lodsejere (nærværende og generelt 


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


Natura 2000-område: 91 Kongeå


Havlampret1095 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Kongeå80


Spærringer i vandløb Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Anlæg af faunapassager


Fjernelse af spærringer


Belastning med organisk stof Reduktion af tilledning af organisk stof Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


For få egnede gyde- og levesteder Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Genslyngning af vandløb
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Natura 2000-område: 91 Kongeå


Bæklampret1096 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Kongeå80


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


Anlæg af faunapassager


Belastning med organisk stof Reduktion af tilledning af organisk stof Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Vandløbsoprensning Miljøvenlig  vandløbspleje Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Ændret vedligeholdelse af vandløb


Flodlampret1099 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Kongeå80


Spærringer i vandløb Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Anlæg af faunapassager


Fjernelse af spærringer


Belastning med organisk stof Reduktion af tilledning af organisk stof Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


For få egnede gyde- og levesteder Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Genslyngning af vandløb
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Natura 2000-område: 91 Kongeå


Snæbel1113 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Kongeå80


Spærringer i vandløb Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Anlæg af faunapassager


Fjernelse af spærringer


Belastning med organisk stof Reduktion af tilledning af organisk stof Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


For få egnede gyde- og levesteder Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Genslyngning af vandløb


Reduceret grødeskæring


Ophør med grødeskæring


Odder1355 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Kongeå80


Mulige virkemidler til truslen:


23. november 2011 Side 3 af 10







Natura 2000-område: 91 Kongeå


 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Kongeå80


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Randzoner


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 91 Kongeå


 Vandløb med vandplanter3260 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Kongeå80


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 af grundvandsindvinding


Reduceret grødeskæring


Selektiv grødeskæring


Ændret vedligeholdelse af vandløb


Belastning med organisk stof Reduktion af tilledning af organisk stof Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


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


Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Grundvandsindvinding Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Ophør af grundvandsindvinding
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Natura 2000-område: 91 Kongeå


 * Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund


6230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Kongeå80


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


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


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


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


Etablering på driftsarealer


Afgræsning 


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Ikke afpasset naturpleje Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 91 Kongeå


 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: Kongeå80


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


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


 Bræmmer med høje urter langs 
vandløb eller skyggende skovbryn


6430 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Kongeå80


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 91 Kongeå


 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand


7220


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Kongeå80


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


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


Afgræsning 


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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Natura 2000-område: 91 Kongeå


 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Kongeå80


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Etablering på §3-arealer


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


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


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 91 Kongeå
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Kongeåen  
 Habitatområde 80 
  


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. For hvert Natura 2000-område skal der udarbejdes en 
selvstændig basisanalyse, der indeholder en kort sammenfatning med 
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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”. 


 
 
 


Basisanalyse 2006 5







2 Beskrivelse af området 
 


Habitatområdet dækker et areal på ca. 805 ha hvor de centrale elementer er 
selve vandløbet og de tilstødende eng- og moseområder. Kongeåen 
udspringer ved Farris i Sønderjyllands Amt og løber ud i Vadehavet. Den er 
hovedåren i et vidt forgrenet vandsystem, og er derfor en særdeles vigtig 
hovedkorridor. På en del af strækningen er Kongeåen grænsevandløb 
mellem Ribe Amt og Sønderjyllands Amt. Kongeåen løber gennem Vejen, 
Brørup, Holsted og Ribe Kommuner i Ribe Amt, og Lundeskov og Rødding 
Kommuner i Sønderjyllands Amt. Udpegningsgrundlaget fremgår af tabel 1 
og områdets afgrænsning af figur 1.  


 
Administrative bindinger 


 Mose- og engarealerne i området er privatejet af en lang række lodsejere. 
 
Naturbeskyttelsesloven Områdets mose-, eng- og sø-områder er omfattet af naturbeskyttelseslovens  
 § 3. Det samlede § 3-beskyttede areal i habitatområdet udgør foruden selve 


vandløbet 474 ha.  
 
Naturkvalitetsplanen I Ribe Amts Naturkvalitetsplan er de fleste lokaliteter A eller B-målsat, men 


kun få lever op til målsætningen. Området er udpeget som 
hovedindsatsområde.  


 
Vandløbsloven Hele Kongeåen er målsat som laksefiskevand (B2 ). 
 
Kongeå-fredningen I 1978 blev 820 ha af den uregulerede Kongeå med omgivelser 


landskabsfredet. Fredningen omfatter arealer langs Kongeåen i Vejen, 
Rødding, Brørup, Holsted og Ribe kommuner. Hele det fredede område er 
privatejet. 


 
SFL-område Hele området er udpeget som SFL-område.  
 
Tabel 1. Oversigt over udpegningsgrundlaget for EF-Habitatområde nr. 80 (Kongeå). 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. 


 
Art / Naturtype 


 
Areal/ længde 


 


 
Antal levesteder / 


forekomster 


 
Bilag 


Arter    
1096 Bæklampret 4,9 km 1 4 -1 
1099 Flodlampret 2,4 km 1 4 -1 
1113 *Snæbel 2,4 km 1 4 -1 
1355 Odder 793 ha 1 4 -2 
     
Vandløb    
3260 Vandløb 4,9 km 1 4- 4.2 
     
Terrestriske naturtyper    
6430 Urtebræmme ? ? - 
7230 Rigkær 10 ha 10 4- 5.4 
     
Ikke på udpegningsgrundlaget    
1095 Havlampret 2,4 km 1 4 – 1 
6230 *Surt overdrev 8,4 ha 6 4- 5.1 
6410 Tidvis våd eng  0,6 ha 1 4- 5.2 
7220 *Kildevæld 0,2 ha 1 4- 5.3 
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Figur 1. Oversigtskort over beskyttelsesområdet.  


 


 Landskab og geologi  
Dannet af smeltevand Kongeåen er skabt af smeltevandsstrømme ved slutningen af sidste istid. Fra 


gletcherporte langs isranden, der lå ved Lunderskov og Vamdrup, løb 
smeltevandet vestpå ud over isfrit land. Kongeådalen er den mest 
karakteristiske af de brede sydjyske smeltevandsdale. Med de ofte stærkt 
markerede og erosionsprægede skrænter i Holsted og Rødding bakkeøer, 
som mange steder er yderligere morfologisk udviklede gennem skred- og 
terrassedannelser, rummer dalen meget karakteristiske og værdifulde 
landskabstræk. Kongeåen modtager vand fra et meget stort opland. 
Kongeåen modtager således vand fra de større vandløb: Gesten Å,  Drostrup 
Å,  Gamst Å,  Vejen Å, Andst Å, Maltbæk,  Kannebæk og Tobøl bæk. 


 


Hydrologiske forhold 
Hydrologien i Kongeåen   Kongeåen er et af de få store vandløb med udløb i Vadehavet som på lange 


strækninger er stort set ureguleret. Vandløbet har på den uregulerede 
strækning en naturlig hydrologi med meget varierede bundforhold, hvor 
dybe sving afløses af lavvandede grus og stenstryg. Vandløbet har naturlig 
en varierende bundbredde fra under 10 m til over 25 m på brede stryg. På 
strækningen mellem Gredstedbro og udløbet til Vadehavet ved Kongeå Sluse 
er åen kraftigt reguleret. På den regulerede strækning er vandløbet sandet og 
ensartet uden den store variation hverken i bredde eller i bundforhold. 


 
Den naturlige hydrologi er påvirket betydelig af opstemningen ved Jedsted 
Mølles Dambrug og ved Nielsbygårds Dambrug. Stemmeværkerne påvirker 
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vandløbet mere end 1 km opstrøms, hvor vandløbet får nærmest søkarakter 
med delvist stillestående vand. 
 
Derudover er hydrologien påvirket af, at åens udløb til Vadehavet er 
reguleret af en sluse. Det forhindrer saltvand i at trænge ind i å-systemet ved 
højvande og udgravning af strømløbet på vestsiden af slusen påvirker 
afstrømningshastigheden og sandvandringen i vandløbssystemet.  


  


Arealanvendelsen før og nu 
Påvirket af landbrugsdrift Arealerne langs Kongeåen har traditionelt været brugt til græsning og 


høslæt, og det er stadig den primære arealanvendelse i området. Fredningen 
af Kongeåen og dens omgivelser er en landskabsfredning, der alene sigter 
mod at bevare områdets landskabelige værdier. Der var dog ikke 
dyrkningsmæssige restriktioner tilknyttet fredningen. På nordsiden af åen er 
driften i dag ret intensiv, og de fleste engarealer er meget kulturpåvirkede og 
præget af omlægninger og gødskning. På sydsiden af åen, på den strækning 
der danner grænsen mellem Ribe og Sønderjyllands amter, er driften på 
engarealerne mere ekstensiv med en del vældområder og flere områder med 
rigkærsvegetation. 


  
Generelt gælder, at der i området er en del arealer, hvor driften er ophørt. 
Disse arealer er under tilgroning med høje stauder og pilekrat. På den 
nederste vandløbsstrækning der løber gennem marsken vest for Gredstedbro, 
er driften af de tilstødende arealer meget intensiv, med en blanding af 
kulturenge og omdriftsarealer.  


 
 
 
 


3 Habitatområdets naturtyper og arter 
 


Naturtyper  
Moser og enge De betydelige eng- og mosearealer langs Kongeåen omfatter kun i begrænset 


omfang naturtyper på habitatdirektivet. Der er registreret en række rigkær 
(7230) fortrinsvis på sydsiden af Kongeåen. På nordsiden af åen er 
registreret et enkelt kildevæld (7220). Der er et enkelt sted registreret en 
forholdsvis artsrig forekomst af naturtypen tidvis våd eng (6410). 


  
Overdrev Af de i alt seks sure overdrev (6230) er de fem registreret på sydsiden af 


Kongeåen. Det største enkeltareal er på godt 2 ha, og hovedparten er langt 
mindre.  


 
Vandløb Kongeåen er kortlagt som vandløb (3260). Forhold vedrørende 


vandkvaliteten er behandlet nærmere i Vandrammedirektivets basisanalyse, 
hvoraf det fremgår, at vandkvaliteten er tilfredsstillende. Der foreligger kun 
sporadiske oplysninger om botaniske forhold, medens fiskebestanden er 
forholdsvis velundersøgt. 


 
 Ribe Amt foretager en regulativmæssig grødeskæring 1-2 gange om året i 


Kongeåen. De mindre tilløb (kommunevandløbene) vedligeholdes af 
kommunerne på tilsvarende måde ved årlige regulativ styrede 
grødeskæringer. Grødeskæringen foregår overvejende med grødeskærerbåd 
(Kongeåen), eller maskiner der kører langs bredden (de mindre tilløb). 
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Skånsom grødeskæring med le udføres ikke, eller kun i meget begrænset 
udstrækning. 
 
Beskrivelse af arter  


Havlampret Havlampretten er ikke en del af udpegningsgrundlaget for Kongeåen, dette 
beror på en fejl, da arten forekommer i Kongeåen som i de øvrige 
Vadehavsvandløb. Bestandsstørrelsen er ukendt og er aldrig undersøgt 
nærmere, men meget tyder på, at den ikke er ret talrig. Artens udbredelse er 
som flodlamprettens begrænset til den del af vandløbet, der ligger nedstrøms 
Jedsted Mølles stemmeværk, da arten ikke kan passere fisketrapper eller 
stemmeværk. 


 
Flodlampret Bestandenes størrelse er aldrig undersøgt, men de mange tilfældige 


observationer tyder ikke på, at flodlampretten er sjælden i Kongeåen. Da 
flodlampretten ikke kan passere spærringer eller fisketrapper er udbredelsen 
knyttet til den del af vandsystemerne, der ligger neden for det nederste 
stemmeværk ved Jedsted Mølle. 


 
Bæklampret Den lille bæklampret er almindelig overalt i Kongeåsystemet. Den er mest 


hyppig i tilløbene og den øvre del af åsystemet, hvor den har bestande 
overalt. 


 
Snæbel Snæblen forekom talrigt i Kongeåen i perioden fra sidst i 1980’erne til midt i 


1990’erne. Forekomsten var et resultat af et målrettet forsøg på at retablere 
bestandene i hele vadehavsområdet ved massiv udsætning af yngel, der hvor 
snæblen tidligere har haft selvreproducerende bestande. I flere andre vandløb 
lykkedes det at genskabe en reproducerende bestand på denne måde, men 
ikke i Kongeåen. I dag er bestanden formodentlig uddød, men der 
forekommer af og til strejfere fra bestandene i nabovandløbene.  


 
Odder Ved Ribe Amts odderundersøgelser i 1998-2000 og 2004 er der fundet spor 


af odder ved flere lokaliteter langs Kongeåen, bl.a. ved Kongåslusen, ved 
Vilslev og Tobøl, omkring Foldingbro og Maltbæk og ved sammenløbet 
mellem Andst Å og Kongeåen.  Senest er der i november 2006 fundet en 
trafikdræbt odder ved Gredstedbro.  


 
 Fundene tyder på en lille men stabil bestand, da markeringstætheden var lille. 


Det vurderes dog, at der er tale om flere individer, da fodsporene var af 
forskellig størrelse. Der er ikke fundet spor af odder i Sønderjyllands Amts 
eftersøgning af odder i Kongeåen 1996 og 2004. 


 
 


Mangler i datagrundlaget  
Natura 2000-naturtyper Naturtypen urtebræmmer (6430) optræder på udpegningsgrundlaget for 


habitatområdet, men naturtypen er ikke kortlagt. Det formodes, at naturtypen 
forekommer stedvist i området.  


 
Søer Vandhullerne i øvre Kongeådal er få og små. To er naturlige hesteskosøer, 


resten er opdæmmede eller udgravede i hoveddalen eller sidedalene. Deres 
naturforhold er ikke nærmere kendt. De tilhører muligvis naturtypen 
næringsrig sø (3150). 
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4 Foreløbig trusselsvurdering  
Naturtyper 


Eutrofiering og tilgroning Hovedparten af de registrerede forekomster af Natura 2000-naturtyper i 
området er truet af eutrofiering og tilgroning. Der er ikke beregnet 
kvælstofdepositioner for de konkrete forekomster. De terrestriske naturtyper 
er i alle tilfælde registreret i Rødding og Vejen Kommuner. I disse 
kommuner er de beregnede gennemsnitlige værdier for kvælstofdeposition 
generelt større end eller lig med tålegrænsen for naturtyperne i området. 


 
For en betydelig del af de registrerede rigkær er der registreret en stor andel 
med høj og middelhøj vegetation. Samtidigt var langt over halvdelen af disse 
arealer helt uden drift ved besigtigelsen. Derfor er en stor andel af rigkærene 
truet af tilgroning. De sure overdrev er overvejende afgræsset, og derfor kun 
i mindre grad truet af tilgroning. Til gengæld er der tegn på, at overgræsning 
i et vist omfang medvirker til eutrofiering af disse arealer.  


 
Arealreduktion Fortsat tilgroning og eutrofiering vil formindske det samlede areal af Natura 


2000-naturtyperne i området. 
 
Afvanding Det vurderes, at de eksisterende forekomster af rigkær, kilder og tidvis våd 


eng ikke er truet af eksisterende grøftning. Det er sandsynligt, at tilstanden 
på de store arealer med mere kulturpåvirkede engarealer i ådalen ikke vil 
kunne udvikle en naturlig rigkærsvegetation uden at ændre på den 
eksisterende afvanding på disse lokaliteter.  


 
Invasive arter Der er stort set ingen registreringer af invasive arter på de kortlagte 


forekomster af naturtyper i området. Der er dog registreringer af kæmpe-
bjørneklo på eng- og mosearealerne langs størstedelen af vandløbssystemet. 
Med mindre der gennemføres en indsats for at bekæmpe arten, må det 
forventes, at kæmpe-bjørneklo i løbet af en årrække vil sprede sig i området. 


 
Vandløb De årlige grødeskæringer er med til at generere sandvandring og fastholde 


vandløbene i et successionsstadie med lav diversitet. Grødeskæringen 
fremmer arter af pindsvineknop, som ved tilgroningen øger behovet for mere 
grødeskæring. De flerårige vintergrønne arter af vandstjerne, mærke og 
vandranunkel har behov for mere stabile forhold, og kan ikke klare sig i 
konkurrencen med pindsvineknop. Vandløb der ikke grødeskæres har en 
mere stabil bund, højere diversitet af vandplanter og smådyr og en mere 
moderat tæthed af vandplanter i forhold til vandløb, der grødeskæres en til 
flere gange om året. 


 


Arter 
Fisk Generelt er det spærringer for vandrefisk og forurening fra dambrug, der 


udgør den største trussel mod fiskearterne på udpegningsgrundlaget. 
Kongeåens uregulerede forløb og store areal med grusbund burde give 
ideelle gyde- og opvækstbetingelser for både havlampret, flodlampret og 
laks, og de årlige vinteroversvømmelser i ådalen burde give de spæde 
snæbellarver egnede opvækstpladser, men det forudsætter at der er passage 
for gydefiskene.   


 
Der er i dag ikke tilfredsstillende faunapassage ved Jedsted Mølle Dambrug 
og Nielsby Dambrug. Dette er den mest sandsynlig årsag til, at 
snæbelbestanden ikke kan fastholdes i Kongeåen, den oprindelige laks er 
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uddød og at de to store lampretarter ikke findes oven for Jedsted Mølles 
Dambrug.  


 
Odder Mulige trusler mod odderen og dens muligheder for at etablere en fast 


ynglebestand i beskyttelsesområdet er forstyrrelser i levestederne forårsaget 
af færdsel som f.eks. kanosejlads og fritidsfiskeri. En forbedring af odderens 
muligheder for at passere under vejbroer vil kunne nedsætte risikoen for 
trafikdrab. På dele af åstrækningen mangler der skjulesteder i form af små 
krat og høj bredvegetation. 


 


5 Modsatrettede naturinteresser 
 Der kan være konflikt mellem at vedligeholde/genoprette rigkær, der som 


følge af den generelle tilgroninger udvikles til bræmmer af høje urter (6430) 
Derudover skønnes der ikke at være konfliktpunkter mellem bevarelse af 
arter eller naturtyper, der har modsatrettede krav til levested/drift /pleje.  


 


6 Naturforvaltning og pleje 
 
Naturpleje Det er p.t. ingen plejetiltag i gang i området. 
 
MVJ-aftaler Langs Kongeåen vest for Gredstedbro findes der i marsken en ret stor andel 


af vedvarende græsarealer, der er omfattet af en MVJ-aftale om ekstensiv 
drift. Også i området mellem Gredstedbro og Hjortlund findes en del arealer 
med MVJ-aftaler. På resten af strækningen langs Kongeåen findes kun 
enkelte spredte engarealer, der er omfattet af en MVJ-aftale.   


 


7 Nykonstaterede naturtyper og arter 
 
Naturtyper Naturtyperne kildevæld (7220), tidvis våd eng (6410) og surt overdrev 


(6230) bør medtages på udpegningsgrundlaget. Der er registreret et enkelt 
kildevæld på nordsiden af Kongeåen. Der er et enkelt sted registreret en 
forholdsvis artsrig forekomst af naturtypen tidvis våd eng (6410), og der er 
registreret seks sure overdrev (6230) heraf fem på sydsiden af Kongeåen.  


 
Havlampret Havlampretten er ikke en del af udpegningsgrundlaget for Kongeåen, dette 


beror på en fejl, da arten forekommer i Kongeåen som i de øvrige 
vadehavsvandløb (se ovenfor). 
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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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Arter 
1 Fisk 


Regionale undersøgelser Ribe Amt har årligt foretaget regionale undersøgelser på et stort antal stationer i 
de mindre vandløb. Undersøgelserne foretages ved elektrofiskeri. Ved hver 
station elfiskes en 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. 


  
Snæbel og Laks Der er med års mellemrum foretaget specialundersøgelser af fiskearterne i de 


vestjyske vandløb. De fleste af disse undersøgelser er ikke relevante i denne 
sammenhæng, bortset fra undersøgelserne af lakse- og snæbelbestandene. Alle 
relevante data vedr. disse undersøgelser er samlet i puplikationen National 
Forvaltningsplan for Snæbel (annon. 2003). Snæblen bliver nu overvåget i 
forbindelse med NOVANA, og data fra den overvågning behandles i den årlige 
afrapportering senest i 2005 (Ribe Amt 2005h). Alle relevante data vedr. laksen 
er samlet i puplikationen National Forvaltningsplan for Laks (annon. 2004). 


 
Vadehavsundersøgelsen  Vadehavsundersøgelsen blev gennemført i perioden 1994 til 1996, og er en 


omfattende undersøgelse af laksefiskebestandene i Vadehavet og alle de større 
vadehavsvandløb (Varde Å, Sneum Å, Kongeåen, Ribe Å, Brøns Å, Brede Å og 
Vidå). Undersøgelsen beskriver hvilke forhold, der regulerer og begrænser 
bestandene og størrelserne af gydebestanden for hvert vandløb af havørred, laks 
og snæbel. Undersøgelserne danner baggrund for en række forslag til 
optimering af vandløbenes bestande af de nævnte tre arter. Resultaterne af 
undersøgelsen foreligger i 4 adskilte rapporter med fællestitlen: ”Laksefiskene 
og fiskeriet i vadehavsområdet”. Hovedrapporten har undertitlen ”Teknisk 
rapport” (annon. 1997a), medens delundersøgelser der blev inddraget undervejs 
har undertitlen ”Supplerende undersøgelser” (Annon. 1997c). Bilagsrapporten 
dækker de væsentligste rådata (Annon. 1997b). Resumerapporten er en populær 
udgave af alle rapporterne, for den der gerne vil have et hurtigt overblik 
(Annon. 1997d). 


 


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


fra 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 Ribe Amt og 
120 stationer i Sønderjyllands Amt. Eftersøgningen af spor efter odder 
(fodaftryk, ekskrementer, m.v.) blev gentaget de samme steder i både 
1998/2000 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 i Ribe Amt er offentliggjort i Frikke & 
Vahl (2000) samt Frikke og Witt (2005).  
 


Kortbilag Kortbilaget viser dels det 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. Arealerne fremgår af nedenstående tabeller for hhv. Sønderjyllands Amt 
(Tabel 3.1) og Ribe Amt. (Tabel 3.2). 


 
Tabel 3.1. Antal og areal (ha) af de forskellige § 3 beskyttede naturtyper i 
Sønderjyllands Amts andel af habitatområde 80. 


Naturtype Antal Areal (ha) 
Eng 25 170 
Mose 10 12 
Overdrev 1 0,6 
Sø 6 0,6 
I alt 42 183 


 
Tabel 3.2. Arealet (ha) af de forskellige § 3 beskyttede naturtyper i Ribe Amts del af 
habitatområde nr. 80 fordelt på værdisætningsklasserne A, B, og C. Søerne er ikke 
værdisat. 


Naturtype Stor (A) Mellem (B) Lille (C) Ikke værdisat I alt 
Eng 31 354 39  424 
Mose  37 9,3  47 
Overdrev 1,1 0,3   1,4 
Sø    2 2 
I alt 32 391 48 2 474 


 
Tabel 3.3. Sammenligning af værdi- og målsætninger for de § 3-naturområder, der er 
omfattet af naturkvalitetsplanen. 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) 7,6 % 92 %   100%


Mellem (B)   3,8 % 96 % 100%Målsætning 


Lille (C)     100 % 100%


  I alt 7% 83% 10% 100%


 
 
Naturkvalitetsplanlægning 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 principperne for værdi- og målsætningen, og en nærmere beskrivelse af 
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hovedindsatsområderne findes i rapporterne: ”Naturen i Holsted Kommune” 
(Ribe Amt 2004d), ”Naturen i Ribe Kommune” (Ribe Amt 2005f), Naturen i 
Brørup Kommune (Ribe Amt 2004a), Naturen i Vejen Kommune (Ribe Amt 
2004e), og i samlerapporten ”Naturtyper i Ribe Amt” (Ribe Amt 2006b). 


 


4 Akvatiske naturtyper 
4.1 Søer  
Der findes 17 søer med et samlet areal på 2,3 ha. (jf. TOP10DK). Søtypen er 
ukendt for alle søerne. 
 


4.2 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).  


  
 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 (Tabel 4.2). 


 
 I forbindelse med de regionale tilsyn på vandløbsstationerne registreres bl.a. de 


arter af vandplanter der kan findes på vandløbsstationen (Tabel 4.3). 
 


Tabel 4.1. Målsatte vandløbsstrækninger i habitatområde 80 fordelt på vandløbsbredder 
og målsætning i Ribe Amts regionplan 2016. Alle strækninger er angivet i km. 


Målsætning\ Vandløbsbredde < 2 m 2 - <10 m ≥10 m I alt 
Gyde- og yngelopvækstområde for 
laksefisk - B1 5,5 1,8 - 7,3 


Laksefiskevand - B2 2,3 23,0 28,0 53,3 


Karpefiskevand - B3 0,1 - - 0,1 


Vandløb, der skal anvendes til 
afledning af vand - C 1,0 - - 1,0 


Gyde- og yngelopvækstområde for 
laksefisk (påvirket af okker) - B1 (F) 0,1 - - 0,1 


I alt 9,1 24,8 28,0 61,9 
 
 


Tabel 4.2. Forureningsbedømmelse for vandløbsstationer i habitatområdet. 


DVFI-faunaklasse 1 2 3 4 5 6 7 I alt 
Antal stationer 1   3 2 3 3 12 
         
Forureningsgrad felt IV III-VI III II-III II I-II I I alt 
Antal stationer    5 8 4 1 18 
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Tabel 4.3. Liste over registrerede plantearter på vandløbsstationerne i Kongeåen. Listen 
er en total bruttoliste for arter registreret i NOVANA (2004 og 2005) hhv. regional 
overvågning (1995 – 2004). 


Art NOVANA Øvrig overvågning 
Karakteristiske arter   
Aflangbladet vandaks  X 
Børstebladet vandaks X X 
Kildemosslægten  X 
Kruset vandaks X X 
Sideskærm X X 
Storblomstret vandranunkel X  
Svømmende vandaks X X 
Vandaksslægten  X 
Vandstjerneslægten X X 
   
Øvrige taxa   
Andemadslægten  X 
Bittersød natskygge X  
Dueurtslægten X  
Enkelt pindsvineknop X  
Grenet pindsvineknop X  
Græsfamilien  X 
Høj sødgræs X X 
Kryb-hvene X  
Lav ranunkel X  
Liden andemad X  
Manna-sødgræs X  
Mose-bunke X  
Mærkeslægten  X 
Paddelegslægten  X 
Pilblad X  
Pilbladslægten  X 
Pindsvineknopslægten X X 
Rørgræs X  
Sideskærmslægten  X 
Sødgræsslægten  X 
Tagrørslægten  X 
Vandhårslægten  X 
Vandpest X  
Vandpestslægten X X 
Vandranunkelslægten X X 
Ærenprisslægten  X 
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5 terrestriske 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 natur-
typernes 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. Langt størsteparten af figurer og tabeller i 
nedenstående bygger på NOVANA-kortlægningsdata.  


 


5.1 Kvælstofdeposition  
Beregningsgrundlag Der er ikke foretaget arealspecifikke beregninger af kvælstofdepositionen for 


samtlige arealer i dette habitatområde. Derfor er der taget udgangspunkt i de 
kommunevise gennemsnit af NHy og NOx for årene 2000, 2003 og 2004 
beregnet med modellen DEHM-REGINA (Skov- og Naturstyrelsen 2005a). 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.  


 
Tabel 5.1. Oversigt over den beregnede kommunespecifikke kvælstofdeposition (kg 
N/ha/år) og tålegrænser for registrerede terrestriske naturtyper i habitatområdet. 


Naturtype Kvælstofdeposition Tålegrænse 


6230 Rødding Kommune: 20,5 
Vejen Kommune: 19,9  10-20 


6410 Vejen Kommune: 19,9 15-25 6


7220 Vejen Kommune: 19,9 15-258


7230 Rødding Kommune: 20,5 
Vejen Kommune: 19,9  15-253


3 Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N ha-1år-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. 
8 Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at have tålegrænser i den lave 
ende af intervallet. 


 
 


5.2 Sure overdrev (6230) 
I TILDA er surt overdrev registreret på 6 forekomster i habitatområdet (8 ha).  
Nedenfor er vist udvalgte sammenstillinger af data.  
 


Særlige strukturer  Det største overdrevsareal er på godt 2 ha, men de fleste er langt mindre. For 
alle arealerne gælder det, at de positive og negative strukturer findes spredt på 
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arealerne. Mere end halvdelen af det samlede areal var uden drift ved 
besigtigelsen. De græssede arealer havde en forholdsvis lav urtevegetation, 
mens arealer uden drift i højere grad var domineret af middelhøj urtevegetation. 
På omkring 40 % af det samlede overdrevsareal blev der registreret en større 
eller mindre andel, som var direkte påvirket af landbrugsdrift (Tabel 5.2, Figur 
5.1). 


 
Tabel 5.2. NOVANA-kortlægning af naturtypen surt overdrev (6230) i habitatområde 
80. Fordelingen af negative og positive 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 og angivet i % af 
det samlede areal. Bemærk, at de karakteristiske strukturer alene er registreret for 37% 
af det samlede areal. Positive og negative strukturer for naturtypen er vist til højre i 
tabellen.  


          6 forekomster, 8 ha
*Surt overdrev (6230) 


    Negative strukturer 


    
I S U 


Positive strukturer:  
Store fritliggende sten,  
Engmyretuer,  
Enkelte træer/buske m. fodpose,  
Forekomst af dværgbuske 


U - - - 


S - 37 - 


P
os


iti
ve


 s
tru


kt
ur


er
 


I - - - 


Negative strukturer:  
Næringsberiget, dominans af rajgræs; 
Næringsberiget, dominans af kvik;  
Næringsberiget, dominans af agertidsel; 
Næringsberiget, dominans af fuglegræs og enårig 
rapgræs. 
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Figur 5.1. Strukturdata fra NOVANA-kortlægningen i habitatområde 80. 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.  


    Bilag 4  
 


9







Artsdata Der blev registreret i gennemsnit 20 plantearter i de seks dokumentationscirkler 
for naturtypen. I to af de seks dokumentationscirkler er der fundet i alt 3 
karakteristiske arter, alle almindelige arter.  


 
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 surt overdrev (6230). For naturtyper med mere end én forekomst er vist 
gennemsnit +/- standardafvigelse. 


# arter i 
5m-cirkel 


 
Ellenberg N 


 
Ellenberg F 


 
Ellenberg L 


 
Ellenberg R 


20 ± 3,7 3,3 ± 0,3 4,6 ± 0,2 7,2 ± 0,1 5,2 ± 0,5 


 
 


Tabel 5.4. Karakteristiske arter for naturtypen 6230. Kun arter registreret i 5m-cirkler er 
vist. En oversigt over karakteristiske arter findes i tekniske anvisninger til 
naturtypeovervågning (Jesper Fredshavn 2004). 


*Surt overdrev (6230)   (6 dokumentationscirkler 


Art 
 


# 5m-cirkler med fund 
Andel af 5m-cirkler  


med fund (%) 
katteskæg 2 33 
snerre, lyng- 1 17 
tormentil 1 17 


 
 


5.3 Tidvis våd eng (6410) 
I TILDA er der registreret en enkelt forekomst af tidvis våd eng i den del af 
habitatområdet, der ligger i Ribe Amt (0,6 ha.). Nedenfor er vist udvalgte 
sammenstillinger af data.  
 
Tabel 5.5. NOVANA-kortlægning af naturtypen tidvis våd eng (6410) i habitatområde 
80. Fordelingen af negative og positive 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 og angivet som % 
af det samlede areal. Positive og negative strukturer for naturtypen er vist til højre i 
tabellen.  


          1 forekomst, 0,6 ha
Tidvis våd eng (6410) 


    Negative strukturer 


    
I S U 


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


U - - - 


S - 100 - 


P
os


iti
ve


 s
tru


kt
ur


er
 


I - - - Negative strukturer:  
Ingen tegn på oversvømmelser 
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Særlige strukturer  Både positive og negative strukturer findes spredt på den enlige registrerede 
forekomst af naturtypen. En mindre del af arealet er i drift. Størstedelen af 
vegetationen udgøres af middelhøj urtevegetation (Figur 5.2, Tabel 5.5). 
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Figur 5.2. Strukturdata fra NOVANA-kortlægningen i habitatområde 80. 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 (1) 
forekomster af naturtypen i habitatområdet.  


 
Artsdata Der blev registreret 18 plantearter i den ene dokumentationscirkel for 


naturtypen (Tabel 5.6, Tabel 5.7). Fire af disse er karakteristiske for naturtypen 
- alle fire er almindelige arter.  


 
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 5.6. 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 


18 3,7 6,9 6,7 4,8 
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Tabel 5.7. Karakteristiske arter for naturtypen 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)   (1 forekomst) 


Art 
 


# 5m-cirkler med fund 
Andel af 5m-cirkler  


med fund (%) 
blåtop 1 100 
kællingetand, sump- 1 100 
tormentil 1 100 
viol, eng- 1 100 


 
 
Afvanding Der blev ikke registreret tegn på afvanding af naturtypen. 


 
 


5.4 Kildevæld (7220) 
I TILDA er registreret en enkelt forekomst med kildevæld på nordsiden af åen. 
Nedenfor er vist udvalgte sammenstillinger af data.  
 


Særlige strukturer  Der er registreret enkelte mindre væld i mosaik med rigkær på nordsiden af 
Kongeåen. Stedvis er der en rig flora. Størstedelen af arealet er afgræsset 
sammen med de tilstødende ådalsskrænter. Der er ikke konstateret invasive arter 
i området (Tabel 5.8, Figur 5.3)   


 
 


Tabel 5.8. NOVANA-kortlægning af naturtypen kildevæld (7220) i habitatområde 80. 
Fordelingen af negative og positive 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 og angivet i % af 
det samlede areal. Positive og negative strukturer for naturtypen er vist til højre i 
tabellen.  


          1 forekomst, 0,2 ha
*Kildevæld (7220) 


    Negative strukturer 


    
I S U 


Positive strukturer:  
Tuf (Kalkudskillelser),  
Rig mosflora 


U - - - 


S - 100 - 


P
os


iti
ve


 s
tru


kt
ur


er
 


I - - - 
Negative strukturer:  
Udtørret, 
 Tilgroet med høje urter/vedplanter 
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Figur 5.3. Strukturdata fra NOVANA-kortlægningen i habitatområde 80. 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.  


 
Artsdata Den enlige dokumentationscirkel var artsrig, der blev registreret 41 plantearter. 


Ingen af disse var karakteristiske 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 5.9. Antallet af arter og Ellenbergs indikatorværdier for dokumentationscirkler i 
naturtypen kildevæld (7220). For naturtyper med mere end én forekomst er vist 
gennemsnit +/- standardafvigelse. 


# arter i 
5m-cirkel 


 
Ellenberg N 


 
Ellenberg F 


 
Ellenberg L 


 
Ellenberg R 


41 4,0 8 7,1 5,4 


 
Afvanding Der blev ikke registreret tegn på afvanding af naturtypen. 
 


5.5 Rigkær (7230) 
I TILDA er rigkær registreret på 10 forekomster i habitatområdet, heraf findes 
langt hovedparten på sydsiden af åen. Nedenfor er vist udvalgte 
sammenstillinger af data.  
 


Særlige strukturer  I alle de registrerede rigkær er strukturer med trykvand i terrænniveau og en rig 
blomsterflora tilstede mere eller mindre udbredt. For hovedparten af arealerne 
er udtørring, eutrofiering og/eller dominans af høje urter dog spredt  
forekommende eller udbredt. Langt hovedparten af forekomsterne er helt uden 
drift, hvilket afspejles i en stedvis dominans af høje urter. En direkte påvirkning 
af landbrugsdrift er kun konstateret på en mindre del af det samlede areal. 
(Tabel 5.10, Figur 5.4) 
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Tabel 5.10. NOVANA-kortlægning af naturtypen rigkær (7230) i habitatområde 80. 
Fordelingen af negative og positive strukturer i de forekomster hvor naturtypen er 
registreret. Bemærk, at de karakteristiske strukturer alene er registreret for 51% af det 
samlede areal. 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, og 
angivet sam % af det samlede areal. Positive og negative strukturer for naturtypen er 
vist til højre i tabellen.  


          10 forekomster, 10 ha
Rigkær (7230) 


    Negative strukturer 


    
I S U 


Positive strukturer:  
Trykvand i terrænniveau,  
Rig mosflora,  
Rig blomsterflora 


U 15 15 - 


S - 17 4 


P
os


iti
ve


 s
tru


kt
ur


er
 


I - - - 


Negative strukturer:  
Udtørret,  
Eutrofieret,  
Dominans af høje urter,  
Opvækst af vedplanter. 
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Figur 5.4. Strukturdata fra NOVANA-kortlægningen i habitatområde 80. 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.  


 
 
Artsdata Der blev registreret mellem 21 og 43 plantearter i de 10 dokumentationscirkler 


for naturtypen i området (Tabel 5.11). Der blev registreret i alt 9 karakteristiske 
arter i dokumentationscirklerne, hvoraf de fleste er forholdsvis almindelige, 
men bl.a. mosset Tomenthypnum nitens er sjældent forekommende i denne del 
af landet (Tabel 3.2).  
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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. Antallet af arter og Ellenbergs indikatorværdier for dokumentationscirkler i 
naturtypen rigkær (7230). For naturtyper med mere end én forekomst er vist gennemsnit 
+/- standardafvigelse. 


# arter i 
5m-cirkel 


 
Ellenberg N 


 
Ellenberg F 


 
Ellenberg L 


 
Ellenberg R 


29,5 ± 9,6 4,8 ± 0,5 8 ± 0,6 7 ± 0,1 5,8 ± 0,3 


 
 


Tabel 5.12. Karakteristiske arter for naturtypen 7230. Kun arter registreret i 5m-cirkler 
er vist. En oversigt over karakteristiske arter findes i tekniske anvisninger til 
naturtypeovervågning (Jesper Fredshavn, 2004). 


Rigkær (7230)   (6 forekomster) 


Art 
 


# 5m-cirkler med fund 
Andel af 5m-cirkler  


med fund (%) 
star, almindelig  3 37,5 
star, hare- 1 12,5 
star, hirse- 3 37,5 
star, næb- 2 25 
star, top- 5 62,5 
Tomenthypnum nitens 1 12,5 
star, håret  1 12,5 
star, dværg- 1 12,5 
star, grøn  1 12,5 


 
 
 
Afvanding Generelt blev det ikke vurderet, at afvanding har negativ indflydelse på de 


registrerede forekomster af rigkær i området.  
Tabel 5.13. Oversigt over afvanding og vandindvinding i forekomster af naturtypen 
7230. 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 7 74 


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


3 26 


Afvanding medfører sommerudtørring 
og begyndende tilgroning) - - 


Udbredt tørlægning og tilgroning med 
tørbundsplanter - - 


Fuldstændig tørlægning af hele arealet - - 
Registrering mangler - - 
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Miljørapport for Kongeåen, Natura 2000-område nr. 91 
 
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 er karakteriseret ved en lang vandløbsstrækning, hvor den nedre del er 
levested for snæblen, der er truet i EU. Vandløbet er omgivet af en smal ådal med overdrev, 
enge og moser, heriblandt små spredte forekomster af surt overdrev og rigkær, der begge er 
truede naturtyper, der må gøres en særlig indsats for at bevare.  
 
Det overordnede mål for området er at sikre gunstig bevaringsstatus for snæblen i 
habitatområdet og på nationalt plan. Dette forudsætter fri passage og en selvreproducerende 
gydebestand i vandløbet  


 
Derudover prioriteres områdets rigkær og sure overdrev højt. Arealet med rigkær og overdrev 
øges, og der skabes sammenhæng mellem forekomsterne. 
  
Områdets økologiske integritet sikres i form af en hensigtsmæssig hydrologi i områdets fugtige 
naturtyper og sikre en tilførsel af kvælstof på et niveau, der ligger under naturtypernes laveste 
tålegrænse samt sikre gode spredningsmuligheder for arterne. 
 
 
Relevante planer 
 
Langs Kongeå vest for Gredstedbro findes der i marsken en ret stor andel af vedvarende 
græsarealer, der er omfattet af en MVJ-aftale om ekstensiv drift. Også i området mellem 
Gredstedbro og Hjortlund findes en del arealer med MVJ-aftaler. På resten af strækningen 
langs Kongeå findes kun enkelte spredte engarealer, der er omfattet af aftaler.  
 
Indenfor planperioden gennemfører Skov- og Naturstyrelsen to naturforvaltningsprojekter i 
Kongeåen ved hhv. Jedsted Mølle Dambrug og Nielsby Dambrug. Begge projekter forventes 
gennemført inden udgangen af 2009 og vil medføre, at de to sidste væsentlige spærringer i 
habitatområdet fjernes, hvorved vandløbets naturlige hydrologi vil blive retableret og således, 
at der herefter vil være fri passage for fisk og anden fauna i hele habitatområdet. 
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Natura 2000-områderne vil fremgå af landsplandirektivet (de tidligere regionplaner). Disse skal 
indeholde retningslinjer i overensstemmelse med bekendtgørelsen om udpegning og 
administration af internationale beskyttelsesområder nr. 408 af 1. maj 2007. Det betyder, at 
landsplandirektivet skal indeholde retningslinjer, der i overensstemmelse med 
direktivforpligtelserne kan understøtte områdernes bevaringsmålsætninger. 
Landsplandirektivet indeholder derfor ikke udlæg af nye arealer til byzone, sommerhusområde, 
nye større vejanlæg, øvrige trafik og tekniske anlæg eller væsentlige udvidelser eller nye 
områder til råstofindvinding på land mv., mens der kan være retningslinjer, der bidrager til at 
sikre naturforholdene, jf. bestemmelser i bekendtgørelsens § 5. 
 
Der vil derfor ikke med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger og retningslinjer for den 
efterfølgende kommunale planlægning være modstrid mellem den og landsplandirektivet. 
 
b) Nul - alternativ  
 
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift for at sikre og opretholde 
gunstig bevaringsstatus det gælder fx en række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i 
ugunstig tilstand tiltag, der kan imødegå forringelse. Planen vil sikre fortsatte levesteder for 
snæbel, hav-, flod og bæklampret og odder, samt sikre god bevaringsstatus for områdets 
udpegede naturtyper.  
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil tilgroningen af de lysåbne naturtyper som 
rigkær, tidvis våd eng og surt overdrev vil fortsætte, og der vil ske en stadig øget 
fragmentering af de lysåbne naturtyper. Invasive arter,(stor bjørneklo) vil sprede sig i 
området. Vandløbet vil ikke udvikle sig til et velegnet levested for odder samt snæbel, og de 
øvrige fiskearter på udpegningsgrundlaget. 
 
Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for: 


 Bæklampret, da det vurderes, at vandløbene opfylder artens krav til levested. 
 Vandløb, da hovedparten opfylder målsætningen om god faunaklasse i 2015.  


 
Prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig for: 


 Surt overdrev, tidvis våd eng, kildevæld og rigkær på grund af næringsstofbelastning, 
der ligger over den laveste tålegrænse for alle naturtyperne samt fragmentering og 
uhensigtsmæssig drift.  


 Havlampret, flodlampret og snæbel da den første spærring ligger kun 2,4 km fra havet 
 Næringsrig sø pga. næringsstofpåvirkning/tilgroning. 


 
Prognosen er ukendt for: 


 Odder, da artens udbredelse ikke er kortlagt. 
 Urtebræmmer, da de ikke er kortlagt og tilstandsvurderet. 


 
 
c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Forekomsten af rigkær udvides og sammenkædes, hvor det naturmæssigt er muligt. Det 
samlede areal med rigkær øges til min. 10 ha. Arealet med surt overdrev øges til 2-3 ha. 
Kildevæld og tidvis våd eng udvides med hver 1 ha. Der skabes forbedrede levevilkår for 
snæblen og for vandnaturtyperne reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen. 
 
 
 
d) Eksisterende miljøproblemer 
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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:  
 
Indsatsen for at redde snæblen handler bl.a. om at etablere fri passage i vandløbet ved at 
nedlægge stemmeværker. Desuden forsøger man at øge snæbellarvernes overlevelse ved at 
etablere mere eller mindre permanent oversvømmede arealer langs åstrækninger i ådalene.  
Der kan muligvis på konkrete lokaliteter opstå modstridende interesse mellem ønsket om at 
gennemføre disse tiltag af hensyn til snæbel og ønsket om at etablere de mest 
hensigtsmæssige hydrologiske forhold for naturtyperne tidvis våd eng, kildevæld og rigkær. 
 
Oversvømmelse af ånære arealer af hensyn til snæbel skal derfor, hvis de naturgivne forhold i 
beskyttelsesområdet gør det muligt, foretages på arealer, hvor det ikke får negativ indflydelse 
på habitatnaturtyper som tidvis våd eng, kildevæld og rigkær (eller arealer, der med indførelse 
af naturpleje indenfor overskuelig tid vil kunne udvikle sig til disse naturtyper).  
 
 
e) Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Planen er en udmøntning af EU's Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv implementeret i dansk 
lov via Miljømålsloven. Planen vil sikre, at areal og tilstand af udpegede naturtyper og 
levesteder for udpegede arter ikke går tilbage eller forringes. Samtidig vil der ske en særlig 
indsats for truede naturtyper og arter, hvilket er afspejlet i statens retningslinjer for 1. 
planperiode. For Kongeåen gælder: 
 


1.1 Reduktion af kvælstofdeposition 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 vandløb, rigkær, 
tidvis våd eng og kildevæld. De terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig 
ekstensiv drift og pleje, og vandløb med vandplanter sikres gode fysiske og kemiske 
forhold samt kontinuitet. Der sikres velegnede levesteder for bæklampret, 
flodlampret, havlampret, snæbel og odder. 


1.3 Der sikres levesteder for odder med hensyntagen til artens sårbarhed overfor 
forstyrrelser. 


1.4 Invasive arter som kæmpe-bjørneklo bekæmpes, og deres spredning søges 
forebygget. 


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


 Reduktion af næringsstoftilførsel til søer og vandløb. 


 Ophør af vandløbsvedligeholdelse hvilket forbedrer vilkårene for naturtypen 3260 
Vandløb med vandplanter og arterne snæbel, hav-, flod og bæklampret samt sikrer 
fødegrundlag for odder.  


 Reducering af antallet af spærringer hvilket gavner snæbel, hav-, flod og bæklampret 


 
 
f) Planens indvirkning på miljøet 
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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.  
 
Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række miljøforhold.  
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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.  


Menneskers sundhed  x  
Fauna og flora x  Er redegjort for. 
Jordbund x  De steder hvor der genskabes rigkær, og 


overdrev vil jordens surhedsgrad ændre sig. 
Vand x  Er redegjort for. Se i øvrigt vandplanen til 


vandopland 1,10 Vadehavet og Vesterhavet.  
Luft  x  
Klimatiske faktorer x  Den ændrede bevoksning fra sumpskov til rigkær 


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


Materielle goder  x  
Landskab x  Et varieret landskab bestående af forskellige 


landskabstyper fastholdes og udbygges. 
Fragmentering af landskabet imødegås. 


Kulturarv, herunder 
kirker 


 x  


Arkitektonisk arv  x  
Arkæologisk arv  x  
 
 
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.  
 
Oversvømmelse af ånære arealer af hensyn til snæbel skal, hvis de naturgivne forhold i 
beskyttelsesområdet gør det muligt, foretages på arealer, hvor det ikke får negativ indflydelse 
på habitatnaturtyper som tidvis våd eng, kildevæld og rigkær (eller arealer, der med indførelse 
af naturpleje indenfor overskuelig tid vil kunne udvikle sig til disse naturtyper). 
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt: 
 
Sigtelinie 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder for arter 
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2.1 Forekomsterne af kildevæld udvides med ca. 1 ha, og forekomsterne af tidvis våd 
eng udvides med ca. 1 ha. Forekomsterne af rigkær og surt overdrev udvides (se 
sigtelinie 4.) 


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


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


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


4.1 Det samlede areal med rigkær øges til ca. 10 ha. 
4.2 Arealet med surt overdrev øges til ca. 2-3 ha.  
4.2 Gyde og opvækstbetingelser for snæbelen forbedres ved forbedring af 


vandkvaliteten og de fysiske forhold, med særlig opmærksomhed på fjernelse af 
spærringer. 


 
 
Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne og Skov- og 
Naturstyrelsen m.fl. indenfor rammerne af indsatsprogrammet.  
 
 
h) Grundlag for prioriteringer og valg 
 
Planen har til hensigt at sikre udpegningsgrundlaget og fremme den biologiske mangfoldighed 
generelt. En målsætning for en bestemt naturtype eller art vil dog kunne indebære en 
nedprioritering af andre naturtyper/arter. For området er der foretage følgende valg: 
 
Rigkær og surt overdrev har på nationalt og regionalt niveau haft en stor tilbagegang, og i 
Danmarks afrapportering til EU vurderes naturtypernes bevaringsstatus at være ugunstig. I 
bilag 1 i ”Natura 2000-retningslinier for målfastsættelse og indsatsprogram”, By- og 
Landskabsstyrelsen 2007, er rigkær og surt overdrev derfor opført som en truet naturtype. Der 
vil derfor blive gjort en indsats for at øge arealerne af de to naturtyper. 
 
I Kongeådalen har der tidligere været større sammenhængende arealer med rigkær. Der er 
gode muligheder for at genskabe nogle af de tidligere forekomster af rigkær ved bl.a. rydning 
af tilgroede § 3 moser i ådalen.  
 
Øgning af arealet med rigkær kan begrænses af kravet om at hæve vandstanden i ådalen for 
at skabe bedre leve- og opvækstforhold for snæblen. 
 
Kildevæld og tidvis våd eng findes i meget små og spredte forekomster. Det vurderes at 
naturtyperne ikke kan opretholdes i natura 2000 området med mindre de søges udvidet og 
sammenbindes. 
 
 
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. 


 5







 6


 
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. 
 
Det prioriteres højt at sikre egnede leve- og opvækstforhold for snæblen, ved fjernelse af 
spærringer og ved at sikre vandløb med en god vandkvalitet. Derudover er der foretaget en 
prioritering af sammenhængende arealer med rigkær og surt overdrev, der begge er truede 
naturtyper. Det vurderes, at udvidelsen af arealet med de to naturtyper kan ske på tilstødende 
§ 3 beskyttede moser, enge og overdrev. Forekomster af kildevæld og tidvis våd eng skal 
udvides og sammenkædes. 
  
Hvis ikke planen iværksættes, vil tilgroningen af de lysåbne naturtyper fortsætte og medføre 
en forringet status for de prioriterede dele af områdets udpegningsgrundlag. 
 
Planen betyder, at de rekreative oplevelser i tilknytning til området forbedres via et forbedret 
naturgrundlag, og nedsat næringsstofbelastning via vandplanen bidrager til at forbedre 
akvatiske ressourcer nedstrøms. 
 
Det overordnede mål for Kongeåen er at få god vandkvalitet samt en artsrig 
undervandsvegetation, og at sikre åen som et godt levested for odder og fiskearterne på 
udpegningsgrundlaget. De omgivende lysåbne naturtyper sikres en god-høj naturtilstand, og 
områdets rigkær og sure overdrev prioriteres.  
 
Bilag 4 arterne vandflagermus, troldflagermus, pipistrelflagermus og sydflagermus er 
registreret i området. Det vurderes, at Natura 2000 planen ikke får negative konsekvenser for 
disse arter. 
 








Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for 


Kongeåen  


(Natura 2000-område nr. 91, EF-habitatområde nr. 80) 


Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og arter samt 


for skovbasisanalyser. 


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


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


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


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


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


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


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


svarer til basisanalysens opbygning. 


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


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


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


levestedsareal opgjort i dette bilag. 


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


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


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


betydning for Natura 2000-planerne. 


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


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


skovnaturtyper. 


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


ningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af basisanalyserne. 


 



http://www.blst.dk/Natura2000plan/Natura2000planer/Planforslag/001_125/91_Kongeaa.htm

http://www.blst.dk/Natura2000plan





1. BESKRIVELSE AF OMRÅDET 


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


 


2. TILFØJELSER TIL UDPEGNINGSGRUNDLAGET 


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


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


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


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


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


i naturplanen – og af By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 


Følgende naturtyper samt arter er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag: Havlampret 


(Petromyzon marinus), Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, * 


Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund, Tidvis våde enge på mager 


eller kalkrig bund, ofte med blåtop og * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand. 


 


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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Revideret udpegningsgrundlag 


Nr. Naturtype Regi- 


streret  


areal (ha) 


Antal 


fore- 


komster 


Kilde 


1095 Havlampret (Petromyzon marinus) (ny) Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


1096 Bæklampret (Lampetra planeri) Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 
1099 Flodlampret (Lampetra fluviatilis) Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 
1113 *Snæbel (Coregonus oxyrhynchus) Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 
1355 Odder (Lutra lutra) Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter 


eller store vandaks (ny) 


2,10 11 3 


3260 Vandløb med vandplanter Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller 


mindre sur bund (ny) 


7,0 9 Miljøministeriet 


6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte 


med blåtop (ny) 


0,6 1 Miljøministeriet 


6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyg-


gende skovbryn 


Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (ny) 0,2 2 Miljøministeriet 
7230 Rigkær 10,4 14 Miljøministeriet 


Tabel 1. Opdaterede data om arter og naturtyper på det reviderede udpegningsgrundlag i habitatområ-


det. Væsentlige ændringer er markeret med (ny). Data stammer fra 1) NOVANA-


overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Ribe og Sønderjyllands Amters overvågning i perioden 


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


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


By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. *Prioriteret naturtype. 


Naturtilstand – kortlagte naturtyper 


               Høj God Moderat Dårlig Ringe Ej vurd. I alt 
Surt overdrev  1,6 5    7
Tidvis våd eng  0,6     0,6
Kildevæld 0,2      0,2
Rigkær 1,0 9 0,8    10


Tabel 2a. Beregnet naturtilstand for de kortlagte naturtyper i habitatområdet.  


Artsindeks – kortlagte naturtyper 


 0,8-1 0,6-0,8 0,4-0,6 0,2-0,4 0-0,2 Ej vurd. I alt 
Surt overdrev  1,0 6    7
Tidvis våd eng  0,6     0,6
Kildevæld 0,2      0,2
Rigkær  7 3,1    10


Tabel 2b. Beregnet artsindeks for de kortlagte naturtyper i habitatområdet.  
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Strukturindeks – kortlagte naturtyper 


 0,8-1 0,6-0,8 0,4-0,6 0,2-0,4 0-0,2 Ej vurd. I alt 
Surt overdrev  5 2,1    7
Tidvis våd eng  0,6     0,6
Kildevæld 0,2      0,2
Rigkær 2,0 5 2,6 0,3   10


Tabel 2c. Beregnet strukturindeks for de kortlagte naturtyper i habitatområdet.  


 


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 


 


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


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


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


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


cesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 


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


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


ændres. 
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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 tilpas-


ning til at vokse på næringsrig jordbund eller ved at måle eller modelberegne nedfald af kvæl-


stof fra luften. 


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


 


 


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 % 


Esbjerg 9,7 8,3 18 30 % 


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


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


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


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


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


ammonium (NHy) er ca. 32 % højere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale 


og regionale husdyrhold har en relativt stor indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Ned-


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


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 
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(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. 91 ligger mellem 15 og 25 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale hus-


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


N/ha/år. 


 


Tålegrænse- 


interval 


Kvælstofafsætning overslag 


(kg N/ha/år) 


Naturtype kg N/ha/år 15-20 20-25 25-30 


Surt overdrev (6230) 10-20 40% 60% 0%
Tidvis våd eng (6410) 15-25 (f) 100% 0% 0%
Kildevæld (7220) 15-25 (h) 100% 0% 0%
Rigkær (7230) 15-25 (c) 74% 23% 3%
 Total   62% 36% 2%


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


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


Tålegrænsen for et konkret naturområde vil typisk ligge indenfor tålegrænseintervallet. 


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


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


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


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


(a) Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme for atmosfærisk tilførsel, eller forventes 


at modtage det største bidrag fra andre kilder, fx grundvand eller overfladenær afstrømning. 


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


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


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


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


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


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


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


(i) Baseret på tålegrænsen for laver. 


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


 


Som det fremgår af tabel 4 gælder det for alle 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 den næringsfattige naturtyper 


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


skredet for næsten to tredjedele af arealet med naturtypen. For en lille del af arealet med rig-


kær er højeste tålegrænse overskredet (vist med rødt). 


For alle andre naturtyper samt resten af de sure overdrev og rigkær er den lave ende af inter-


vallet overskredet (vist med gult). 
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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. 
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4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpegnings-


grundlaget 


 


Havlampret 


Bestand: Ikke kendt 


Foreløbig trusselsvurdering: Med henblik på at sikre en naturlig bestand af havlampret, 


skal arten kunne vandre frit i vandsystemet mellem gydeområderne og opvækstområderne. Er 


der spærringer på vandløbene vil det derfor hjælpe arten at disse fjernes. 


Sikring af en naturlig bestand af havlampret vil endvidere kræve, at der er rent vand i vandlø-


bene, og en god fysisk variation med lavvandede grusområder, hvor strømmen er frisk, og 


mere roligtflydende dybe partier. 


Hvis vandløb i lysåbne ådale skal udgøre et godt levested for havlampret, er det en forudsæt-


ning at der er året rundt er vandplanter. 


Hvis disse gode forhold ikke er til stede, kan man gennem en mere skånsom vedligeholdelse 


eller egentlig restaurering genskabe disse forhold.  


Potentielle levesteder: Havlampret lever i havet som ådselsæder eller ved at suge sig fast 


på andre fisk og æde af dem. En rigelig forekomst af egnede fødeemner er derfor et vigtigt 


krav til levestedet. 


Havlampretten bliver kønsmoden efter den har været i havet i 3-4 år, og når det sker, vandrer 


den op i større vandløb for at gyde. Den gyder på stenet, gruset eller sandet bund.  


En - to uger efter gydningen klækkes æggene. Larverne bevæger sig med strømmen ned ad 


vandløbet til de når et område med sandet eller siltet bund, og her graver de sig ned, så kun 


hovedet er synligt. Larverne lever af kiselalger og andet organisk materiale, som de filtrerer 


fra vandet.  


Havlampret er afhængig af en god biologisk vandløbskvalitet. 


  


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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