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250. Svanemosen


1. Beskrivelse af området
Natura 2000-området Svanemosen er udpeget både som et habitatområde (nr. 250) med et sam-
let areal på 175 ha (se tabel 1.1).


Nr. Navn Areal (ha)
H250 Svanemosen 175


Samlet areal NATURA 2000 175


Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse. For 
hvert område er områdets nummer, navn og areal (i ha) angivet, ligesom NATURA 2000 områdets samlede areal 
er oplyst. Kilde: http://www2.skovognatur.dk/natura2000/.


NATURA 2000 områdets samlede areal på 175 ha, består udelukkende af landområder. 
I alt er 152 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, som det fremgår af figur 4.1 fordelt på :
4,5 km vandløb
8 ha sø
110 ha mose
34 ha tør hede


Desuden er der 3,4 ha skov og resten består af agerjord, veje mm. En stor del af §3-mosen er 
dog træbevokset, en væsentlig del med gammel, højstammet birk og skovfyr på gammel, ned-
brudt højmose.


Figur 1.1. Kort over H250, Svanemosen med habitatgrænserne.


Området består af en stor højmoseflade, delvis afvandet og under massiv tilgroning med birk. 
Der findes stadig mindre områder med *aktiv højmose. Ellers fremstår mosen som nedbrudt 
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højmose med dominans af blåtop og birk i alle aldre, under udvikling i retning af  skovbevok-
set tørvemose. Mod vest findes flere større brunvandede søer, opstået ved tørvegravning. En 
lang række mindre områder med overfladisk tørvegravning/-skrælning er nu udviklet til hæn-
gesæk med hvid næbfrø. Mosen omkranses af en ringkanal i anselig dybde. Den er den øverste 
spids af kommunevandløbet Vonsild Å. Adskillige drænledninger og –grøfter afleder vand fra 
mosen til Vonsild Å. I randen af mosen findes en træbevokset lagg-zone med gammel birk.


2. Udpegningsgrundlaget
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde 250 er udpeget af hensyn til 6 habitatnaturtyper. 


Nr. Naturtype
Kortlagt 
areal 
(ha)


Antal fore-
komster


Søer og vandhuller
3160 Brunvandede søer og vandhuller 8,4 23
Terrestriske naturtyper
*7110 *Aktive højmoser 11,4 1
7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse 19,2 (3) 1 (3)


7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 3,7 (4) 2 (4)


Skov naturtyper 
*91D0 * Skovbevoksede tørvemoser (1) (1)


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


Tabel 2.1. Oversigt over de naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af habitatområde 250. 


(1) Skov naturtyperne kortlægges af SNS og er ikke inkluderet i denne basisanalyse
(2). Naturtypen er ikke omfattet af NOVANA-programmet. 
(3) Kun arealer med lav andel af vedplantedække er taget med her. Den øvrige del vurderes som skov.
(4)I  alt 24 små, ensartede, tætliggende arealer gemmer sig bag tallet.
* Prioriteret naturtype.


3. Datapræsentation
I 2004 og 2005 er der foretaget en kortlægning af de terrestriske habitatnaturtyper inden for ha-
bitatområderne (ref. DMU). Desuden er der gennem årene indsamlet en del data om beskyttede 
naturtyper i forbindelse med administrationen af naturbeskyttelsesloven. Oplysningerne om 
søer, vandløb og havområder bygger udelukkende på den viden der er indsamlet gennem årene 
via et generelt tilsyn og overvågningen udført regionalt og via det nationale overvågnings-
program. I bilagene er der vist en oversigt over tilgængelige data for de enkelte naturtyper.
 


Ynglefugle
ART ÅRSTAL YNGLEPAR


Rød Glente 2005 1 (tæt op ad området)
Slørugle Ca. 2000 0-1*
Sortspætte 2005 0-1
Lille Flagspætte 1998 0-1
Fyrremejse Gennem flere år 2-3


Tabel 3.2. Oplysninger om særlige ynglefugle på lokaliteten, baseret på oplysninger fra DOF-basen.* Svanemo-
sen bruges som fourageringsområde.
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Figur 2.1. Forekomst af Natura 2000 naturtyper i H250, Svanemosen.


4. Foreløbig trusselsvurdering
På baggrund af de tilgængelige data om naturtyper og arters forekomster (se bilag 3 og 4) er 
der foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod arterne og naturtyperne i Natura 2000 
området. Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har en 
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negativ betydning for naturtilstanden. De største trusler er gennemgået neden for og i bilag 4.1 
– 4.4.


7110 Aktive højmoser
To iøjnefaldende og umiddelbare trusler for de aktive højmosearealer er afvanding gennem 
dræning samt intens tilgroning med birk på højmosefladerne. Tilgroningen forstærker den i for-
vejen for tørre tilstand via øget fordampning.


Der er fundet 1 km afvandingsgrøfter på den lysåbne del af Svanemosen. Det vurderes, at der 
er noget tilsvarende i den tilgroede, utilgængelige del af mosen. Afvanding er et problem for 
hele mosen.


Opvækst af birk forekommer overalt på højmosefladerne. Tilgroning har været et problem i 
mange år, men problemet forøges hele tiden.


En tredje trussel er tilførslen af luftbårent kvælstof. Det årlige bidrag af luftbårent kvælstof til 
de centrale højmoseflader er beregnet til 19-22 kg N/ha/år, sammenholdt med en tålegrænse på 
5-10 kg N/ha/år for aktive højmoser.


Både den sænkede vandstand, tilgroningen og kvælstofdepositionen medvirker til omsætning 
af tørvelaget. Opbygning af tørv gennem tilvækst af Sphagnum-mosser ses stort set ikke. Sp-
hagnum-mosserne holder sig kun lige i live i nogle få høljer, mens resten af høljerne er for tør-
re til egentlig Sphagnum-tilvækst. Uden plejetiltag må det vurderes, at der i løbet af et par årti-
er ikke længere vil kunne findes flader med aktive højmoser i Svanemosen, så truslerne over 
for naturtypen er akut.


7120 Nedbrudte højmoser
Som for 7110 gælder det også for 7120 i Svanemosen, at de største trusler er afvanding, tilgro-
ning og eutrofiering. Ca. 60-70 % af Svanemosen er nu så tilgroet af birk, at der er sammen-
hængende skov og derfor lige så godt kan betragtes som 91D0, se tabel 2.1 Uden pleje vil der 
løbende blive omdannet 7110 til 7120 og omdannet 7120 til 91D0 de kommende år.


På den stadig lysåbne del af 7120 er der massiv dominans af blåtop – en dominans, der først af-
tager, når blåtoppen overgros af birk.


Tue/hølje-strukturen er fortsat bevaret, men der er ingen tørvemosproduktion, men en løbende 
omsætning af tørvelaget. Den forøgede tilgængelighed af næringsstoffer fra omsat tørv og fra 
atmosfærisk deposition forøger muligheden for yderligere etablering af birkeskov på 7120-are-
alerne. Truslerne er allerede til stede og plejebehovet akut.


7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet på flydende vand
De 24 små hængesæksamfund, der er opstået som følge af små, isolerede tørvegravninger eller 
-skrælninger er trods den generelt lave vandstand i mosen så våde, at der kan ske og er sket en 
sund udvikling af Sphagnum-måtter med hvid næbfrø, soldug m.m. Disse små vådområder fun-
gerer som refugier for en række af Svanemosens tørvemos-arter.


Som det ses af tabel 4.1 viser 7140-arealerne overvejende positive strukturer. Største trussel er, 
at de på grund af deres ringe udstrækning risikerer at blive overgroet af omgivende højmose-
fladers træbevoksning. Også kvælstofdeposition vil være en trussel for naturtypen, hvis tåle-
grænse er 10-15 kg N/ha/år. Ifølge figur b.4.1.1 får nogle af hængesæk-arealerne 19-22 kg 
N/ha/år, andre får 22-25 kg N/ha/år. 


3160 Brunvandede søer
De 23 brunvandede søer i H250 er først og fremmest truet af atmosfærisk kvælstof-deposition. 
Med en tålegrænse på 5-10 kg N/ha/år får søerne tilført alt for store næringsstofbidrag. Oven i 
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det luftbårne bidrag får søerne tilført bladmasse fra de omliggende birkeskove. Alle søerne lig-
ger omgivet af birkeskov eller –opvækst.


Vandløb
Vonsild Å, som afvander Svanemosen og som løber kanaliseret langs ¾ af Svanemosens peri-
feri (vest, nord og øst) er øst for Svanemosen gravet meget dybt, op til 3 m under terræn, hvil-
ket selvsagt påvirker vandregimet i Svanemosen. Vonsild Å er kommunevandløb og vedlige-
holdes i overensstemmelse med vandløbsregulativet. Åen er B3-målsat, altså karpefiskevand 
og lever op til målsætningen, se bilagene 3.5 og 3.6. En sydlig afvandingsgrøft er også kommu-
nal og er vedligeholdt i overensstemmelse med et regulativ. Dette vandløb og nogle små, priva-
te vandløb er ikke målsatte. Der er i alt 4,5 km vandløb i eller i grænsen til H250.


Det har ikke været muligt at lave en generel vandstandshævning ved hjælp af VMPII-midler, 
da det ville være meningsløst at bruge et højmoseområde til fældning af kvælstof fra omgiven-
de landbrugsområder.


Beskrivelse af naturtilstanden i de terrestriske naturtyper
I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper (ref. DMU) er der 
foretaget en registrering af udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer. Disse 
strukturer er delt op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i vel-
udviklede og typiske forekomster af naturtypen under mere eller mindre upåvirkede forhold. 
Tilsvarende vidner de negative strukturer om en stærkt påvirket naturtype. I felten er struktu-
rernes samlede omfang registreret på en tre-trins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke til-
stede (I). 


Tabel 4.1. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor de enkelte naturtyper er registreret.  
For både negative og positive strukturer er angivet om strukturerne samlet set er udbredte (U), spredte (S) eller  
ikke tilstede (I).  Antallet af registreringer med hver af de 9 kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes  
arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Farvekoden svarer til de 5 tilstandsklasser i TILDA…. Ud-
træk fra TILDA.


Tabel 4.1 giver en oversigt over de enkelte naturtypers fordeling i forhold til deres indhold af 
positive og negative strukturer. Mørkegrøn farve viser veludviklede naturtyper, som tilsyne-
ladende ikke er udsat for nogle nævneværdige trusler, mens mørkerød farve viser dårligt udvik-
lede naturtyper, der antagelig påvirkes kraftigt af en eller flere trusler.
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Aktive højmoser 11,4 ha


7110
Positive I S U


U 0% 0% 0%
S 0% 0% 100%
I 0% 0% 0%


Negative strukturer


Nedbrudt højmose 19,2 ha


7120
Positive I S U


U 0% 0% 0%
S 0% 0% 100%
I 0% 0% 0%


Negative strukturer


Hængesæk 3,7 ha


7140
Positive I S U


U 11% 89% 0%
S 0% 0% 0%
I 0% 0% 0%


Negative strukturer







Aktive højmoser
Kun 11,4 ha kan stadig betegnes som aktiv højmose, men i en langt fra optimal tilstand, med 
kun lidt og spredt Sphagnum-vegetation i decideret vækst. Tue/høljestrukturerne er intakte. 
Massiv tilgroning med birk. Der ses udelukkende negative strukturer.


Nedbrudte højmoser
Dels 19,2 ha relativt lysåbne arealer, dels langt større arealer med nedbrudt højmose med bir-
keskov. Tue/høljestrukturen delvis intakt. Der ses udelukkende negative strukturer.


Hængesæk
Veludviklede men små arealer med hængesæk med overvægt af positive strukturer.


4.1. Eutrofiering
Det vurderes, at området modtager væsentligt mere luftbårent kvælstof, end områderne kan 
tåle. Ifølge figur b.4.1.1 udgør kvælstofbelastningen 19-25 kg N/ha/år. For samtlige beskrevne 
naturtyper i H250 er den lave ende af tålegrænseintervallet overskredet og for samtlige natur-
områder, på nær to tidvis våde enge og et rigkær i den østlige periferi af H250, er også den høje 
ende af tålegrænseintervallet overskredet, jf. tabel 4.1.1 og tabel 4.1.2.


4.2. Tilgroning
Tilgroning kan vurderes ud fra områdernes udnyttelse til græsning / høslet, vegetationens 
højde, dækningsgraden af vedplanter og forekomst af negative strukturer, der har relation til 
tilgroningen. I bilag 4.2 er der lavet en sammenstilling af tilgroning som en trussel. Det 
fremgår, at det især er massiv opvækst af birk og blåtop og at der på hele højmosearealet er et 
akut plejebehov. 


4.3. Hydrologi
I bilag 4.3 er der lavet en sammenstilling af resultaterne for ændring af hydrologien som en 
trussel mod habitatnaturtyperne. Det fremgår, at hele højmosearealet, fraregnet en række små 
7140-arealer, er så afvandede, at tidligere tiders højmose nu er på nippet til at forsvinde på 
grund af udtørring/tørveomsætning og tilgroning. 


4.4. Invasive arter
I bilag 4.4. er der angivet hvilke invasive arter, der er fundet i habitatområdet. Ud over spredt 
rødgran er det kun i sydøsthjørnet af mosen, der er invasive arter, nemlig kæmpe-bjørneklo og 
rød hestehov. Bjørnekloen bekæmpes systematisk af Haderslev Statsskovdistrikt.
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Figur 4.1. Forekomst af kæmpe-bjørneklo i H250, Svanemosen.


4.5 Arealmæssige ændringer 


Figur 4.2. Kort over arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 i H250, Svanemosen,  fordelt på naturtyper.


Antallet af plante- og dyrearter på en lokalitet alt andet lige afhænger af lokalitetens størrelse, 
således at et større areal kan oppebære et større artsantal. Store arealer kan desuden typisk in-
deholde større bestande af de enkelte arter end små lokaliteter, hvilket til dels kan skyldes, at 
der på store arealer er en større variation i habitatkvaliteten.
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Reduktion af en naturtypes areal vil derfor betyde, at der først sker en reduktion af bestands-
størrelserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af bestandene forsvinder, og endelig vil de en-
kelte arter begynde at uddø. 


Det reducerede naturareal kombineret med forringede levevilkår i mange af de resterende natu-
rområder har bevirket, at de forskellige plante- og dyrearter i stadig stigende grad får opsplittet 
deres bestande i mindre og isolerede delbestande. Sådanne små isolerede bestande er betydelig 
mere udsatte for at uddø end store sammenhængende bestande pga. indavl og tilfældige kata-
strofer. Når arterne er forsvundet fra sådanne isolerede lokaliteter, vil det ofte være vanskeligt 
for nye bestande at sprede sig dertil, netop fordi lokaliteterne er isolerede.


Af punkt 1 kan det ses, at 152 ha af de 175 ha i H250 er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. 
Som følge af mosens udtørrede stade, er der en væsentlig divergens mellem §3-registreringens 
naturtypeudbredelse og Natura 2000 naturtypernes udbredelse, idet den tørreste del af højmose 
arealet har fået karakter af §3-hede. Hele den statsejede del af højmosearealet er udlagt som 
fredskov.
 
Reduceret areal af naturtyper


• Tilgroning ud af habitat-naturtypen 7110 og 7120 foregår løbende – bliver til 91D0.


Øget areal af naturtyper
• 91D0 øges som følge af tilgroning af højmosearealer


Reducerede bestande 
Hovedparten af Svanemosens ca. 10 Sphagnum-arter er trængte af de tørre og tilgroede levebe-
tingelser i mosen under de nuværende betingelser.


Øgede eller nyfundne bestande
Birkemus er indirekte fundet for nylig i Svanemosen i form af fund af skelet i sløruglegylp. 
Sortspætte og fyrremejse er nyindvandret til Svanemosen. Der er nye fund af Stor Kærgulds-
med, Leucorrhinia pectoralis, som er en bilag II og IV art (fundet i 2003), Grøn Mosaikgulds-
med, Aeshna viridis, en bilag IV art, samt af Grøn Kobbervandnymfe (første observation af ar-
ten i Danmark (2005)). Kilde på guldsmedene: www.fugleognatur.dk.


Kongebregne, som sidst er set i Svanemosen i 1914, er i 2006 genfundet i en meget lille be-
stand på lokaliteten.


Blåtop er under voldsom udbredelse. Birk er i ukontrolleret spredning. Spidssnudet frø er uhyre 
almindelig i de brunvandede søer, men intet grundlag for at vurdere, om arten er i frem- eller 
tilbagegang.


5. Modsatrettede naturinteresser 
Genopretning af Svanemosen til en aktiv højmose vil kun kunne ske gennem  reduktion af sko-
vbevoksede tørvemosearealer og af nedbrudte højmosearealer ved rydning af birkeopvækst og 
–skov, efterfulgt af en vedvarende vandstandshævning på den statslige del af Svanemosen.


Rydning af birk på 40 ha og vandstandshævning i forbindelse med et nystartet EU-LIFE-pro-
jekt vil formentlig have indflydelse på udbredelsen af birkemus i Svanemosen. Der vil dog sta-
dig være både ung og gammel birk på mindst 50 ha i Svanemosens yderkanter, ligesom der 
fortsat vil ske opvækst af birk på de arealer, hvor vandstanden hæves. Trods vandstandhævnin-
gen vil der fortsat være store arealer, hvor vandstanden vil stå væsentligt under terræn.
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6. Naturforvaltning og pleje
Oplysninger om:


• rydning af massiv birkeopvækst foretaget af Haderslev Statsskovdistrikt ca. 1990, efter-
fulgt af forsøg med fåregræsning på hegnede områder (græsning mislykkedes og ophør-
te samme år). Dele af højmosearealet igen ryddet for birkeopvækst ca. 2000.


• nuværende vedligeholdende pleje er en del af ovennævnte, hvilket dog er helt utilstræk-
keligt for at opretholde bare en rest af den aktive højmose. 


• fremtidige plejeindgreb, se under LIFE projekter.
• Svanemosen indgår i et EU højmose LIFE projekt, startet i 2005 som et 5-årigt projekt, 


hvor der skal ske rydning af birkeskov på 40 ha og birkeopvækst på hele den centrale, 
lysåbne del af mosefladen. Derefter skal der gennem tilstopning af afløbsgrøfter og –
dræn ske en generel vandstandshævning på den oprindelige højmoseflade. Projektet 
kommer kun til at omfatte den statsejede del af Svanemosen. 


• MVJ aftaler, der har relevans for natur, se figur 6.1. Det viste areal har der været miljø-
venlig græsaftale på til og med 2005.


• LIFE-projekt på 112 ha statsejet areal, se figur 6.1.


Figur 6.1. Oversigt over arealer med MVJ-aftaler og statsligt ejede arealer med igangværende LIFE-projekt i  
H250, Svanemosen.
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7. Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper
Nedenfor er omtalt væsentlige nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter eller na-
turtyper, der aktuelt ikke udgør udpegningsgrundlag, men som vil skulle vurderes i forbindelse 
med en kommende revision af udpegningsgrundlagene. Det drejer sig eksempelvis om arter og 
naturtyper på bilag 1 eller 2 til EF-habitatdirektivet eller på bilag 1 til EF-fuglebeskyttelsesdi-
rektivet.


Naturtype og art Antal fore-
komster


Areal (ha)


3160 Brunvandede søer 23 8,4
4010 Våd hede 1 0,3
*6230 Artsrigt overdrev eller græshede på mere eller mindre sur bund 1 0,4
6410 Tidvis våde enge 2 4,6
7230 Rigkær 1 0,4


Birkemus 1 -
Stor Kærguldsmed 1
Grøn Mosaikguldsmed 1


Tabel 7.1. Arter og naturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag for Natura 2000-planens internationale  
naturbeskyttelsesområder, men som vurderes at have væsentlig forekomst heri. En * foran artens eller naturty-
pens kodenummer betyder, at den er særligt prioriteret af EU.


8. Manglede data
- Mangler Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af arealer i fredsskov.
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Bilag 3.1. Data fra aktiv højmose (7110)


En detaljeret beskrivelse af naturtypen 7110 findes på 
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/7110.htm


1. Naturtypens areal og udbredelse
Naturtypen aktiv højmose (7110) er registreret på 11,4 ha i habitatområde 250 Svanemosen, fordelt 
på 1 forekomst (se tabel 2.1 og figur 2.1.).


2. Naturtypens struktur og funktion


Vegetationsstruktur
Nedenstående tabel viser en oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen 
7110 er registreret. Værdierne er vægtet for de enkelte polygoners arealer.


7110 Arealkategori
Arealandele (i % af det samlede areal) 1 2 3 4 5
uden vegetationsdække 100% 0% 0% 0% 0%
med græs/urtevegetation under 15 cm 0% 0% 100% 0% 0%
med græs/urtevegetation 15-50 cm 0% 0% 100% 0% 0%
med græs/urtevegetation over 50 cm 100% 0% 0% 0% 0%
med dværgbuske 0% 0% 0% 0% 100%
med vedplanter 0% 0% 0% 100% 0%
med forekomst af invasive arter 0% 100% 0% 0% 0%


Tabel b.3.1.1. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen 7110 er registreret.  
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er  
beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.


Hydrologi


Afvanding og vandindvinding
Antal 


forekomster
Andel af areal 


(i %)
Afvanding og vandindvinding forekommer ikke 0 0
Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden tydelige 
vegetationsændringer 0 0
Afvanding medfører sommerudtørring og begyndende tilgroning) 1 100%
Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter 0 0
Fuldstændig tørlægning af hele arealet 0 0
Registrering mangler 0 0


Tabel b.3.1.2. Oversigt over afvanding og vandindvinding i de polygoner, hvor naturtypen 7110 er registreret.  
Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.
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Pleje/Landbrugsdrift


Arealkategori


Arealandele (i % af det samlede 
areal med 7110)


1 2 3 4 5


med græsning/høslæt 0% 0% 0% 100%* 0%
med tydelige påvirkninger af 
landbrugsdrift 100% 0% 0% 0% 0%


Tabel b.3.1.3. Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen 7110 er registreret.  
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i  
Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.. * ikke græsning men pleje i form af rydning af birkeopvækst.


Naturtypekarakteristiske strukturer 


Negative strukturer
Positive strukturer Udbredt Spredt Ikke tilstede
Udbredt 0% 0% 0%
Spredt 100% 0% 0%
Ikke tilstede 0% 0% 0%


Tabel b.3.1.4. Fordelingen af negative og positive strukturer (Procentvis andel af samlede areal, areal og antal  
lokaliteter) i de polygoner, hvor naturtypen 7110 er registreret. For både negative og positive strukturer er angivet om 
strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede.  Antallet af registreringer med hver af de 9 
kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra 
TILDA.


Nedenstående tabel viser en oversigt over de hyppigst registrerede positive og negative strukturer 
på naturtypen 7110 i H250.


7110 Struktur Antal forekomster
Positive strukturer Dominans af sphagnum 0
 Ingen græsser 0
 Ingen vedplanter 1
 Tydelig høljestruktur med våde tørvemospartier 0
Negative strukturer Udtørret 1
 Tilgroet med græsser, fx blåtop 1
 Opvækst af vedplanter 1


Tabel b.3.1.5.. De hyppigst registrerede negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen 7110 er 
registreret. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.


Vurdering af akut plejebehov 
Som det fremgår af tabel b.3.1.6 er der behov for en voldsomt omfattende plejeindsats i form af 
fældning og rydning af birk, efterfulgt af en vandstandshævning, som kan reducere omfanget af 
fremspiring af nye birketræer og hæmme væksten hos de træer og buske, som allerede findes på 
højmosefladen..
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Plejebehovets omfang Antal lok. Arealandel
Ingen indsats nødvendig 0 0%
Mindre indsats i en kortere årrække 0 0%
En større indsats i en kortere årrække 0 0%
Betydelig indsats i en længere årrække 0 0%
Omfattende og langvarig indsats 1 100%


Tabel b.3.1.6. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen 7110 er registreret.  
Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.


Ellenberg-værdier
Ellenberg-værdierne viser, at lokaliteten har en værdi på 1,8. 


Artsdiversitet
For højmosens vedkommende er antallet arter der er fundet i 5 m cirklen på 10 arter.


3. Naturtypens arter
Karakteristiske arter
På den aktive højmose i habitatområde 250 er der registreret 4 arter, der er karakteristiske for 
naturtypen.


Art Antal fund
Kategori 1 arter
hedelyng 1
kæruld, tue- 1
tranebær 1
rosmarinlyng 1


Tabel b.3.1.7.. Karakteristiske arter for 7110 i H250. Det totale antal 5 meter cirkler hvori arterne er registreret er  
angivet. Udtræk fra TILDA.


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


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


Forekomst af invasive arter 0 100 0 0 0


Tabel b.3.1.8. Arealandelen af invasive arteri højmosen i H250. For hver arealkategori er registreringerne vægtet for  
polygonernes areal. Udtræk fra TILDA.


Som det fremgår af ovenstående tabel er der registreret 1-10% invasive arter i plantedækket på den 
aktive højmose i H250. Den invasive art på højmosen er enkelte selvspirede rødgraner uden 
betydning for højmosens status.


b3







Bilag 3.2 Data fra nedtbrudt højmose (7120)


En detaljeret beskrivelse af naturtypen nedbrudt højmose findes på 
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/7120.htm


1. Naturtypens areal og udbredelse
Naturtypen nedbrudt højmose (7120) er registreret på 19,2 ha i habitatområde 250 Svanemosen, 
fordelt på 1 forekomster (se tabel 2.1 og figur 2.1).


2. Naturtypens struktur og funktion


Vegetationsstruktur
Nedenstående tabel viser en oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen 
7120 er registreret. Værdierne er vægtet for de enkelte polygoners arealer.


7120 Arealkategori
Arealandele (i % af det samlede areal) 1 2 3 4 5
uden vegetationsdække 100% 0% 0% 0% 0%
med græs/urtevegetation under 15 cm 0% 0% 100% 0% 0%
med græs/urtevegetation 15-50 cm 0% 0% 0% 100% 0%
med græs/urtevegetation over 50 cm 0% 100% 0% 0% 0%
med dværgbuske 0% 0% 0% 100% 0%
med vedplanter 0% 0% 0% 100% 0%
med forekomst af invasive arter 100% 0% 0% 0% 0%


Tabel b.3.2.1. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen 7120  er registreret.  
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er  
beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.


Hydrologi


Afvanding og vandindvinding
Antal 


forekomster
Andel af areal 


(i %)
Afvanding og vandindvinding forekommer ikke 0 0
Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden tydelige 
vegetationsændringer 0 0
Afvanding medfører sommerudtørring og begyndende tilgroning) 1 100
Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter 0 0
Fuldstændig tørlægning af hele arealet 0 0
Registrering mangler 0 0


Tabel b.3.2.2. Oversigt over afvanding og vandindvinding i de polygoner, hvor naturtypen 7120 er registreret.  
Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.
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Pleje/Landbrugsdrift


Arealkategori


Arealandele (i % af det samlede 
areal med 7120)


1 2 3 4 5


med græsning/høslæt 0% 0% 0% 100% 0%
med tydelige påvirkninger af 
landbrugsdrift 100% 0% 0% 0% 0%


Tabel b.3.2.3. Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen 7120 er registreret.  
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i  
Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.


Naturtypekarakteristiske strukturer 


Negative strukturer
Positive strukturer Udbredt Spredt Ikke tilstede
Udbredt 0% 0% 0%
Spredt 100% 0% 0%
Ikke tilstede 0% 0% 0%


Tabel b.3.2.4. Fordelingen af negative og positive strukturer (Procentvis andel af samlede areal, areal og antal  
lokaliteter) i de polygoner, hvor naturtypen 7120 er registreret. For både negative og positive strukturer er angivet om 
strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede.  Antallet af registreringer med hver af de 9 
kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra 
TILDA.


Vurdering af akut plejebehov 
Som det fremgår af tabel b.3.2.5 er der behov for en omfattende rydning af birkeskov og 
birkeopvækst, efterfulgt af vandstandshævning for at hæmme og hindre fremvækst af birk i 
fremtiden, med henblik på at få genskabt store aktive højmoseflader i de centrale dele af 
Svanemosen. Det igangværende LIFE-højmoseprojekt forventes at bedre betingelserne for 
højmosedannelse igen i  H250.


Plejebehovets omfang Antal lok. Arealandel
Ingen indsats nødvendig 0 0%
Mindre indsats i en kortere årrække 0 0%
En større indsats i en kortere årrække 0 0%
Betydelig indsats i en længere årrække 0 0%
Omfattende og langvarig indsats 1 100%


Tabel b.3.2.5. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen 7120 er registreret.  
Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.


Ellenberg værdier
Ellenberg-værdierne viser, at den nedbrudte højmose har en værdi på 3, hvilket vurderes som alt for 
højt for et 7120-areal.. 


Artsdiversitet
For den nedbrudte højmoses vedkommende er antallet af arter pr. 5 meter cirkel på 8,0.
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3. Naturtypens arter
Karakteristiske arter
Der er ikke defineret karakteristiske arter for 7120, hvorfor tabel b.3.2.6 viser karakteristiske arter 
for 7110, i overensstemmelse med DMU’s habitatbeskrivelser fra 2004.


Art Antal fund
Hedelyng 1
Tue-kæruld 1
Tranebær 1
Rosmarinlyng 1


Tabel b.3.2.6. Karakteristiske arter for 7120 i H250. Det totale antal 5 meter cirkler hvori arterne er registreret er  
angivet. Udtræk fra TILDA.
 
Invasive arter
I henhold til den tekniske anvisning til kortlægning af habitatnaturtyper (Fredshavn) er de invasive 
arters andel af vegetationsdækket vurderet, men arterne er kun angivet ved navn hvis de er truffet 
indenfor 5 m cirklen. 
Dog kan de invasive arter være tilføjet registreringsskemaerne af inventørerne. De er derfor skrevet 
ind i kommentarfeltet i TILDA databasen.


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


Forekomst af invasive arter 100 0 0 0 0


Tabel b.3.2.7. Arealandelen af invasive arter i 7120 i  H250. For hver arealkategori er registreringerne vægtet for  
polygonernes areal. Udtræk fra TILDA.


Som det fremgår af ovenstående tabel er der ikke registreret invasive arter på den nedbrudte 
højmose i H250. Kæmpe-bjørneklo findes i en enkelt bestand uden for habitatnaturtyper og 
bekæmpes.
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Bilag 3.3. Data fra hængesæk (7140)


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


1. Naturtypens areal og udbredelse
Naturtypen hængesæk (7140) er registreret på 3,7 ha i habitatområde 250 Svanemosen, fordelt på 2 
forekomster. De to forekomster omfatter dog én lokalitet med 7140*4010 og 23 små, ensartede, 
rene 7140-lokaliteter (se tabel 2.1 og  figur 2.1).


2. Naturtypens struktur og funktion


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


7140 Arealkategori
Arealandele (i % af det samlede areal) 1 2 3 4 5
uden vegetationsdække 100% 0% 0% 0% 0%
med græs/urtevegetation under 15 cm 0% 0% 0% 11% 89%
med græs/urtevegetation 15-50 cm 0% 89% 0% 11% 0%
med græs/urtevegetation over 50 cm 100% 0% 0% 0% 0%
med dværgbuske 0% 89% 0% 11% 0%
med vedplanter 0% 89% 11% 0% 0%
med forekomst af invasive arter 100% 0% 0% 0% 0%


Tabel b.3.3.1. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen hængesæk er registreret.  
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er  
beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.


Hydrologi


Afvanding og vandindvinding
Antal 


forekomster
Andel af areal 


(i %)
Afvanding og vandindvinding forekommer ikke 2 100
Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden tydelige 
vegetationsændringer 0 0
Afvanding medfører sommerudtørring og begyndende tilgroning) 0 0
Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter 0 0
Fuldstændig tørlægning af hele arealet 0 0
Registrering mangler 0 0


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


Arealkategori


Arealandele (i % af det samlede 
areal med 7140)


1 2 3 4 5


med græsning/høslæt 0% 0% 0% 100%* 0%
med tydelige påvirkninger af 
landbrugsdrift 100% 0% 0% 0% 0%


Tabel b.3.3.3. Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen 7140 er registreret.  
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i  
Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. * Dækker over pleje i form af rydning af opvækst af birk..


Naturtypekarakteristiske strukturer 


Negative strukturer
Positive strukturer Udbredt Spredt Ikke tilstede
Udbredt 0% 89% 11%
Spredt 0% 0% 0%
Ikke tilstede 0% 0% 0%


Tabel b.3.3.4. Fordelingen af negative og positive strukturer (Procentvis andel af samlede areal, areal og antal  
lokaliteter) i de polygoner, hvor naturtypen 7140  er registreret. For både negative og positive strukturer er angivet om 
strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede.  Antallet af registreringer med hver af de 9 
kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra 
TILDA.


Nedenstående tabel viser en oversigt over de hyppigst registrerede positive og negative strukturer 
på naturtypen hængesæk i H250.


7140 Struktur Antal forekomster
Positive strukturer Gyngende bund 1
 Dominans af tørvemosser 1
 Dominans af bladmosser 1
Negative strukturer Udtørret 0
 Tilgroet med græsser 0
 Tilgroet med dværgbuske 1
 Tilgroet med træer 1


Tabel b.3.3.5.. De hyppigst registrerede negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen 7140 er 
registreret. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.


Vurdering af akut plejebehov 
Som det fremgår af tabel b.3.3.6 er der ikke behov for pleje på den rene type af hængesæk (23 
lokaliteter), som udgør 89% af arealet. På den anden *lokalitet med hængesæk, der udgør 11%, er 
der behov for en mindre plejeindsats over en kortere årrække. Plejeindsatsen skulle bestå i 
lysning/rydning af birkeopvækst. 
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Plejebehovets omfang Antal lok. Arealandel
Ingen indsats nødvendig 1 89%
Mindre indsats i en kortere årrække 1 11%
En større indsats i en kortere årrække 0 0%
Betydelig indsats i en længere årrække 0 0%
Omfattende og langvarig indsats 0 0%
Tabel b.3.3.6.. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen 7140 er registreret.  
Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.


Ellenberg værdier
Ellenberg-værdierne viser, at de to kategorier af hængesæk har værdier på henholdsvis 1,7 og 3,2. 


Artsdiversitet
For hængesækkenes vedkommende er middelantal arter pr. 5 meter cirkel på 12,5 +/- 2,1 mens det 
maksimale antal arter der er fundet i en cirkel er på 14 arter.


3. Naturtypens arter
Karakteristiske arter
I hængesækkene i habitatområde 250 er der registreret 3 arter, der er karakteristiske for naturtypen.


Art Antal fund
Kategori 1 arter
star, næb- 1
bukkeblad 1
næbfrø, hvid 1
Tabel b.3.3.7.. Karakteristiske arter for7140 i H250. Det totale antal 5 meter cirkler hvori arterne er registreret er  
angivet. Udtræk fra TILDA.


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


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


Forekomst af invasive arter 100 0 0 0 0


Tabel b.3. 3.8.. Arealandelen af invasive arter i 7140 i H250. For hver arealkategori er registreringerne vægtet for  
polygonernes areal. Udtræk fra TILDA.


Som det fremgår af ovenstående tabel er der ikke registreret invasive arter på 7140 i H250.
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Bilag 3.4 Søer


Der findes i alt 23 søer i Svanemosen, alle opstået på baggrund af  tørvegravning og alle 
brunvandede. Der er i 2000 lavet et vurdering af miljøtilstanden af den største af søerne på 4,4 ha. 
Sigtdybden blev vurderet til 0,5 m på grund af humusindholdet, og pH-værdien lå mellem 5 og 6. 
Der er hverken tilløb til eller afløb fra søen, der i 2000 har fået betegnelsen ”en sur, brunvandet 
skovsø”. Søen er meget dyb (8 m) og der er ikke konstateret en eneste vandplante i søen. Grågås 
yngler på øen i søen, men på grund af den manglende undervandsvegetation opfostres gæslingerne 
på andre nærliggende lokaliteter.


De øvrige søer er væsentlig mindre og langt fra så dybe. Miljøtilstanden og vegetationsforholdene i 
disse søer kendes ikke.
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Figur b.3.4.1. Oversigt over søer i H250, Svanemosen.
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Bilag 3.5. Natura 2000 basisanalyse, vandløb, supplerende oplysninger


Habitatområde nr.: H 250, Svanemosen


I yderkanten af Svanemosen forløber en gravet kanal. Kanalen afvander til den øverste del af 
Vonsild Å. Vandet i kanalen er i store dele af året med ringe vandbevægelse. I tørre perioder er 
vandet helt stillestående. Bunden i kanalen ligger 2-3 meter under terræn. Om sommeren gror 
kanalen helt til i pindsvineknop.


Kanalen er i regionplanen målsat B3 med en lempet målsætningsklasse på 4, idet der i ikke kan 
forventes nogen højere vandløbsmæssig miljøkvalitet. Faunaklassen er i 2000 bedømt til 4, det vil 
sige at målsætningen er opfyldt.


Rødlistede arter: Ingen


Gullistede arter: Ingen
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Vandsystem: Kolding Å Dato/periode for undersøgelse
Vandløbsnavn: Vonsild Å 2000
Lokalitetsnavn/strækning: Kanal rundt om Svanemosen


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Svanemosen, H 250 Vejle Amt


øst:  527.413
nord: 6.143.516


Længde af vandløbet som prøvestationen dækker (km) Længde af vandløb i området
4,0 km


Oplandsareal (km2)
Opgives ikke efter aftale med Lisbeth Andersen, SNS


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art


Pindsvineknop


Alle 
vandløb 
rørlagte


Dansk vandløbsfaunaindeks
Faunaklasse 1 2 3 4 5 6 7


x


Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


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


        Bilag 3.6 -Vandløbsregistrering


Hyppighed eller "+" hvis forekommende


x


Vandløbets habitatnaturtype Prøvestationens/prøvestrækningens geografiske koordinater 
(UTM/GIS)


Vandløb i naturligt 
leje uden 


vedligeholdelse


Vandløb 
overvejende i 


naturligt leje, evt. 
med sparsom 
grødsekæring


Vandløb delvist 
regulerede. Evt. 
grødeskæring og 
oprensning ikke 


årlig


Vandløb 
regulerede, med 


årlig grødeskæring 
og oprensning


Forekomst af fisk/lampret







Bilag 4.1. Eutrofiering


4.1.1. Tålegrænser 
Tekstfelt B4.1-1
For de naturtyper, der danner udpegningsgrundlag for Natura 2000-området, er der fastsat 
tålegrænseintervaller, som fremgår af tabel 4.1.1.


Tålegrænse: Følsomheden af et naturområde overfor en (forøget) tilførsel af forsurende eller 
eutrofierende stoffer kan beskrives i form af tålegrænser, der angiver ”den belastning, hvorunder 
væsentlige skadelige effekter på økosystemet ikke vil forventes, vurderet ud fra den bedste  
tilgængelige viden” Empirisk baserede tålegrænser for en række forskellige naturtyper er blevet 
fastsat af UN/ECE1 (SNS, 2003).


Naturtype Tålegrænse
Kg N/ha


1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand - 1


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


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


1180 Boblerev - 1


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


2140 Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 10-20 2


2190 Fugtige klitlavninger 10-25 4


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


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


3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter - 1


4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 10-25
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 10-20
6120 Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand 15-25
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (vigtige orkidélokaliteter) 15-25
6230 Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 10-20
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 15-25 6


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


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


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


7230 Rigkær 15-25 3


1 UN/ECE er FN's Økonomiske Komité for Europa. Tålegrænserne (critical loads) fastsættes i Arbejdsgruppen vedr. 
effekter af konventionen om langttransporterende luftforurening (www.unece.org/env/wge) i forbindelse med det 
internationale samarbejdsprogram vedr. modellering og kortlægning af tålegrænser, baggrundsbelastning, effekter, risici 
og udviklingstendenser for luftforurening.
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1 Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme for  
atmosfærisk tilførsel, eller forventes at modtage det største bidrag fra andre kilder, fx grundvand eller overfladenær 
afstrømning.
2 Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10 – 15 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme 
laver på lokaliteten ønskes beskyttet.
3 Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter  
på lokaliteten ønskes beskyttet.
4 Tålegrænsen for oligotrofe søer (5 – 10 kg N ha-1år-1) benyttes for småsøer i klitlavninger.
5 Tålegrænsen for heder (10 – 20 kg N ha-1år-1) anvendes, hvis dværgbuske (lyng mv.) er hyppige.
6 Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk natureng, der kan være mere kvælstoffølsom.
7 Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattigkær, der har tålegrænse i intervallet 10 – 20 kg N ha-1år-
1
8 Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at have tålegrænser i den lave ende af intervallet.
9 Baseret på tålegrænsen for laver.
10 Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N ha-1år-1
11 Mange søer og vandhuller er eutrofieret som følge af næringstilførsel fra andre kilder. For de rene, ikke eutrofierede  
søer af type 3150 kan tålegrænsen for de øvrige søtyper på 5-10 kg N ha-1år-1 bruges, hvis søen er kvælstofbegrænset.


Tabel b.4.1.1. Tålegrænseintervaller for habitatnaturtyperne på udpegningsgrundlaget (Skov- og 
Naturstyrelsen 2005).


4.1.2. N-deposition og overskridelse af tålegrænser
Kvælstofdepositionen til danske land- og vandområder kommer fra en lang række danske og 
udenlandske kilder, primært husdyrproduktion (ammoniak) og forbrændingsprocesser 
(kvælstofoxider). I Jylland og på Fyn stammer ca. 60 % af kvælstofdepositionen fra 
husdyrproduktion, mens det på Sjælland og Bornholm drejer sig om ca. halvdelen eller under 
halvdelen (DMU, 2005). De gennemsnitlige tal dækker dog over store lokale variationer afhængig 
af den lokale husdyrtæthed og ruheden af naturområderne. Landbrugets udslip af ammoniak må i 
dag anses for at være en af de væsentligste trusler mod bevarelse af næringsfattige naturtyper i det 
åbne land (SNS, 2003).


Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof er opgivet som kommunevise gennemsnit af NHy og NOx 


for årene 2000, 2003 og 2004 beregnet med modellen DEHM-REGINA (Skov- og Naturstyrelsen 
2005). En betydelig del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt 
fordelt i landskabet. Hertil kommer, at afsætningen af ammoniak på forskellige overfladetyper 
varierer i forhold til ruheden. Der er derfor foretaget en korrektion af de kommunevise 
gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige naturtypers ruhed inden for 
habitatområdet. Korrektionen er foretaget ved hjælp af metoden beskrevet Ammoniakmanualen 
(Skov- og Naturstyrel 2003).


Kvælstofnedfaldet (depositionen) på naturområderne i habitatområde 250 ligger mellem 21og 24 kg 
N/ha/år alt afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed, se figur 
b4.1.1. Tallene er beregnet på baggrund af en gennemsnitlig opgørelse på kommuneniveau 
(baggrundsbelastningen), der er på19,8 og 19,9 for henholdsvis Kolding og Vamdrup kommuner. 
Ruheden af naturarealerne (z0) er vurderet på baggrund af kortlægningsdata (vedplantedækningen i 
TILDA), og varierer fra 0,2-0,8 for naturområderne i habitatområde 250. Heri er ikke medtaget 
skovnaturtyper, der har en højere ruhed.
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Figur b.4.1.1. Belastningen med luftbårent kvælstof på de kortlagte habitatnaturtyper i habitatområde 64.
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Som det fremgår af tabel b4.1.2 vurderes det, at alle naturområder i habitatområdet enten er eller 
kan være negativt påvirket af luftbårent kvælstof. Den lave ende af tålegrænseintervallet er således 
overskredet for alle de registrerede habitatnaturtyper. Den høje ende af tålegrænseintervallerne for 
kvælstofpåvirkning er desuden overskredet for surt overdrev (6230) og for alle de meget 
næringsfattige naturtyper: aktive højmoser (7110), nedbrudt højmose (7120) og hængesæk (7140). 


For arealerne med tidvis våd eng (6410) og rigkær (7230) er kun den lave ende af 
tålegrænseintervallet overskredet. Den lave ende af tålegrænseintervallerne anvendes normalt for 
artsrige naturområder med indhold af kvælstoffølsomme arter, heriblandt mosser og laver. Dette er 
kendetegnende for alle af forekomsterne i habitatområdet, på nær 6410-arealerne.. 


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


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


overskredet
Høje ende af interval 
overskredet


3160 100% 100%
6410 100% 0 %
6230 100% 100 %


7110 100% 100 %


7120 100% 100 %


7140 100% 100 %


7230 100% 0%


Tabel b.4.1.2. Vurdering af de kortlagte terrestriske naturarealers belastning med luftbåren kvælstof for i forhold til  
naturtypernes tålegrænseintervaller. For hver naturtype er angivet andelen af det samlede areal  hvor den lokale N-
belastning ligger under (tålegrænsen ikke overskredet), indenfor (overstiger den lave ende af tålegrænseintervallet) og 
over (overstiger den høje ende af tålegrænseintervallet) tålegrænseintervallet.


Det vurderes umiddelbart, at der ikke i eller lige uden for habitatområdet er lokale enkeltkilder, der i 
sig selv er hovedbidragyder til kvælstofbelastningen og dermed hovedårsag til eutrofiering og 
forringet naturkvalitet i habitatområdet. Det helt afgørende bidrag til eutrofieringen af de 
terrestriske naturarealer vurderes derfor at være den langttransporterede luftforurening med 
kvælstofforbindelser fra regionale, nationale og internationale kilder, som udgør langt hovedparten 
af den deposition, der relaterer sig til den generelle baggrundsbelastning.


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


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


4.1.4. Strukturer relateret til eutrofiering 


I forbindelse med kortlægningen af de terrestriske naturtyper er der foretaget en registrering af 
udbredelsen af positive og negative strukturer, der kan relateres til næringsstofbelastning, jf. tabel 
4.1.3. Blandt de ændringer, der kan indtræffe som følge af næringsstofbelastning er tilbagegang af 
laver og mosser, da de er lavtvoksende og derfor særligt udsatte for at blive udkonkurreret af 
kraftigt voksende vegetation. Det samme gælder lavtvoksende og lyskrævende plantearter, der er 
karakteristiske for artsrige plantesamfund. Blandt de arter, der regnes som indikatorer for øget 
næringsstofbelastning er græsarterne blåtop, bølget bunke, alm. rajgræs, alm. kvik samt arter som 
ager-tidsel, stor nælde og vild kørvel.


Naturtype Strukturer Antal 
forekomster


Positive strukturer
6410 Rig flora 1
6410 Udbredte bestande af blåtop 1
7140 Dominans af tørvemosser 1
7140 Dominans af bladmosser 1


Negative strukturer
7110 Tilgroet med græsser 1
7110 Opvækst af vedplanter 1


Tabel b.4.1.3. Oversigt over positive og negative strukturer i H250, Svanemosen.


4.1.5. Ellenberg´s indikatorværdi for næringsstof


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


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


Alle de indsamlede dokumentationsfelter i H64 har en Ellenberg indikatorværdi for næringsstof, der 
ligger væsentligt under 4, hvilket indikerer næringsfattige eller forholdsvis næringsfattige forhold. 
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Ellenberg-værdierne for de enkelte naturtyper ligger som følger, uddraget fra bilag 3.1-3.6:


Natura 2000 naturtype Ellenberg-værdier
7110 1,8
7120 3,0
7140 1,7-3,2


Tabel b.4.1.4. Ellenberg-værdier for udvalgte naturtyper i H250, Svanemosen.


Ellenberg-værdierne for 7120 og én af 7140-arealerne vurderes at være for høje til at opnå gunstig 
bevaringsstatus på arealerne. Vi har at gøre med ekstremt næringsfattige naturtyper, så selv om 
Ellenberg-værdier under 4 indikerer forholdsvis næringsfattige forhold, så må værdier over 2 på de 
tre naturtyper vurderes at være for høje.
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Bilag 4.2. Tilgroning for H250


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


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


En lav vegetation er forudsætningen for mange lyskrævende og ikke så konkurrencedygtige arter. 
Det er ofte afgræsning eller høslet, der holder vegetationen så lav. Er hele arealet under 15 cm højde 
kan det være udtryk for overgræsning, og dermed en hindring for blomstring og frøsætning.
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Arealandel med middelhøj vegetation
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Figur b.4.2.1. Vegetationshøjde som relative værdier (% af det samlede areal). Øverst)  arealandel med lav vegetation,  
midterst) arealandel med middelhøj vegetation og nederst) arealandel med høj vegetation. Udtræk fra Tilda.


Figuren viser, at 4010 og 7140 fremtræder med kort vegetation. Grunden til at 7110 fremtræder 
med tilsammen en lav procentdel af vegetationshøjde er den massive tilgroning med vedplanter, 
hvilket fremgår af  figur b.4.2.2. På 7120 er der en stor andel af middelhøj vegetation, som består af 
blåtop i meget betydeligt omfang. 6230 var ved kortlægningen ikke græsset, men fremtrådte 
alligevel med relativt lav vegetation og præget af tørre og sure betingelser. 7230-arealet er 
hestegræsset, men alligevel på vej til at springe i højstauder, måske på grund af, at arealet er meget 
vådt og for vådt til hesteafgræsning.


4.2.2. Vedplantedækning
Vedplanter er en naturlig del af mange lysåbne naturtyper, ofte i form af krat eller solitære træer, 
der har undgået nedbidning. Afgræsning/pleje og oversvømmelser holder tilgroningen med 
vedplanter naturligt nede.


Figur b.4.2.2 Arealandele med vedplantedækning som relative tal(% af det samlede areal) og absolutte tal (konkrete  
fordeling på areal).  1) 0%. 2) 1-10%. 3) 10-25%. 4) 24-50%. Udtræk fra TILDA
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Som beskrevet meget indgående i tekstafsnittet er tilgroning faretruende voldsom og på sigt 
ødelæggende på 7110- og 7120-arealerne. Tilgroningen er det helt iøjnefaldende problem for H250 
og habitatområdets fremtidige status. Forhåbentlig vil et igangværende LIFE-projekt kunne rette op 
på den dårlige status, i hvert fald på de offentligt ejede arealer, der udgør hovedparten af H250.


På de øvrige arealer er tilgroning ikke et akut problem, da kun et enkelt 6410-areal har opvækst af 
pil og birk, hvilket kan reguleres med afslåning eller høslæt.


4.2.3. Strukturer relateret til tilgroning


Naturtype Strukturer Antal 
forekomster


Positive strukturer
7110 Ingen vedplanter 1
7140 Dominans af tørvemosser 1
7140 Dominans af bladmosser 1
Negative strukturer
7140 Udtørret 1
7140 Tilgroet med græsser, fx blåtop 1
7140 Opvækst af vedplanter 1
7140 Tilgroet med dværgbuske 1
7140 Tilgroet med træer 1
Tabel b.4.2.1. Oversigt over antal forekomster af positive og negative strukturer på aktiv højmose (7110),nedbrudt  
højmose (7120) og hængesæk (7140) i H250 Svanemosen. Udtræk fra Tilda. 


Den positive struktur på 7110 – ingen vedplanter – er knyttet til en undersøgt 5 m cirkel under 
NOVANA-kortlægningen og er ikke retningsgivende for tilstanden på resten af 7110-arealerne.


4.2.4. Arealandel med græsning/høslet
Flere af de lysåbne naturtyper er afhængige af en fortsat afgræsning eller naturlig dynamik, der 
hindrer tilgroning med høje stauder og vedplanter.


Figur b.4.2.3.Arealandel med græsning/høslet 1) 0-5%, 2) 5-10%, 3) 10-30%, 
4) 30-75% og 5) 75-100%.. Udtræk fra TILDA. Hvad angår 7110 og 7120: se teksten neden for figuren.
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Figur b.4.2.3 giver det indtryk, at der er fuld græsning på arealerne med 7110 og 7120. Der er ingen 
græsning på disse arealer, men intensitet 4 dækker over plejeindsatsen på arealerne, en pleje der 
består i fældning af birkeopvækst. Derfor er tabellen misvisende med den overskrift, som kommer 
med ud ved Tilda-udtrækket.


4.2.5. Vurdering af akut plejebehov
Der er akut plejebehov på hele 7110- og 7120-arealet !!!


Figur 4.2.4. Arealandel i relative værdier (som % af det samlede areal) over akut plejebehov. Behovets omfang er 
angivet som 1) ingen indsats nødvendig. 2) mindre indsats i en kortere årrække. 3) en større indsats i en kortere  
årrække. 4) betydelig indsats i en længere årrække 5) omfattende og langvarig indsats. 0) manglende registreringer.  
Udtræk fra TILDA.
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Bilag 4.3 Hydrologi for H250


4.3.1. Hydrologi 


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


4.3.2. Strukturer relateret til hydrologi
Sammenfatning af informationer fra naturtype-bilag.


Naturtype Strukturer Antal 
forekomster


Positive strukturer
7140 Gyngende bund 1
7140 Dominans af tørvemosser 1
6410 Tegn på hyppige oversvømmelser 1
Negative strukturer
7110 Udtørret 1
6410 Ingen tegn på oversvømmelser 1


Tabel b.4.3.1. Positive og negative strukturer relateret til hydrologi i H250, Svanemosen.
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Bilag 4.4. Invasive arter for Svanemosen H250


4.4.1. Arealandel med invasive arter


Figur 4.4.1.Arealandel i absolutte tal over invasive arter i plantedækket. 1) 0%, 2) 1-10%, 3) 10-25%, 4) 25-30%, 5) 50-
100%. Udtræk fra Tilda.


4.4.2. Invasive arter
Der er kun registreret invasive arter på 7110 aktiv højmose. Der er tale om rødgran.
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NOTAT   


NST Ribe Natur 
J.nr.:  NST - 422 - 00136 
Ref.:  PERWP / JOFRI 
 
Den 10 februar 2012 


   
Rettelsesblad til Natura 2000-plan nr. 226 
Svanemose 


 


 
 
 
Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret 
 
I forbindelse med nykodning af tilstandssystemerne for naturtyper til brug for visning på Danmarks 
Miljøportal har Bioscience, Århus Universitet opdaget fejl i deres hidtidige beregninger af især 
skovtilstanden og naturtilstanden for heder og klitter. 
 
Fejlene skyldes flere forhold, men særligt at de såkaldte ’problemarter’ ikke har indgået korrekt i 
beregningen, hvorfor artsindexet i skovtilstands-beregningen i flere tilfælde nedgraderes. Samtidig 
viser det sig, at hydrologi-parameteren i visse situationer uretmæssigt har talt negativt med, hvilket 
betyder, at strukturindekset i skovtilstands-beregningen i en række tilfælde skal opgraderes. 
 
En nyberegning af skovtilstanden medfører ændringer i tilstandsklassen for op mod 10 % af de ca. 
5.500 registreringer. For knap 200 af registreringerne betyder det en ændring fra ugunstig til gunstig 
skovtilstand eller omvendt. Der er fundet tilsvarende fejl i artsindexet for enkelte lysåbne 
naturarealer, således at ca. 150 registreringer ud af ca. 10.000 ændrer tilstand. 
 
Når Danmarks Miljøportal primo februar gør en opdateret version af naturtilstandsberegneren 
offentlig tilgængelig, vil de nævnte korrektioner være indarbejdet. 
 
Korrektionen medfører ikke ændringer i målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planen, idet 
hverken målsætningen er langsigtet, og indsatsprogrammet bygger på faktuelle forhold på arealerne 
og ikke den beregnede skov/naturtilstand. Fejlrettelsen betyder dog, at Natura 2000-planens 
beskrivelse af naturtypernes tilstand, og søjlerne i planernes figur 4, kan være ukorrekte. 
 
Den rettede tekst og figur 4 til plan for Natura 2000-område nr. 226 Svanemose:  
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Figur 4a. Natur-/skovtilstand for de af Natura 2000-områdets naturtyper, som er tilstandsvurderet. 
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  Natur-/skovtilstand:   I           II           III         IV          V           Ej vurderet 
 
Figur 4b. Natur-/skovtilstand for de af Natura 2000-områdets naturtyper, 
som er tilstandsvurderet (højmose, nedbrudt højmose og skovbevokset tørvemose udeladt).” 
 
 
Den eneste ændring i dette område er at en mindre del af det kortlagte areal med stilkege-krat er 
ændret fra tilstandsklasse I til tilstandsklasse II. 
 
Ændringen medfører ingen tekstmæssige konsekvenser i planen.  
 








Miljørapport for Svanemose (N226) 
 
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:  
 
I Svanemosen er der specielt fokus på den aktive højmose, da det er en meget sjælden og 
truet naturtype. Målet med det nuværende naturgenopretningsprojekt er at genoprette 
højmose på de centrale statsejede arealer. På længere sigt er målet en yderligere udvidelse af 
højmosen. Derudover prioriteres områdets funktion som levested for kærguldsmed. 
Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje 
og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for 
arterne. 
 
Relevante planer 
Svanemosen indgår i et EU højmose LIFE projekt, der startede i 2005 som et 5-årigt projekt. I 
Svanemosen er der 80 ha, hvor naturlige vandforhold er genoprettet. For at forhindre fortsat 
udtørring af højmosen, er vandstanden hævet ved at blokere eksisterende dræn.  
En hævelse af vandstanden forventes at fremme væksten af sphagnum og forhindre 
tilgroningen med buske. Rydning af eksisterende opvækst er afsluttet, men efterpleje foregår 
stadig. I alt ryddes ca. 30 ha. med gammel birkeskov og 40 ha med nyopvækst. En randzone 
af den gamle skov vil blive ladt tilbage for at bevare denne værdi-fulde naturtype. Projektet 
omfatter den statsejede del af Svanemosen, i alt ca. 112 ha. Der vil i forbindelse med 
projektet blive etableret nye publikumsfaciliteter, med nye stiforløb og fugletårn. 
Dunbirk i Svanemosen er udpeget til en genbevaringsbevoksning. Formålet er at sikre en 
genetisk variation og særpræg i bestande af naturligt forekommende træer. 
Der er enkelte MVJ-aftaler i området. 
 
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. 
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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 
stor kærguldsmed.  
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil naturtypernes tilstand og udbredelse 
fortsat trues. Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er systematisk 
beskrevet i planen.  
 
 
Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for:  


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


 Stor kærguldsmed, pga. næringsstofbelastning, tilgroning og overskygning af 
ynglevandhuller 


 Højmose, hængesæk, surt overdrev, våd hede, tidvis våd eng og rigkær primært på 
grund af eutrofiering da den luftbårne kvælstofdeposition overskrider naturtypernes 
tålegrænse. Det gælder for dem alle, at de er truet af tilgroning. Højmosen er i fare for 
udtørring pga. dræning of grøftning. Sure overdrev, hængesæk og rigkær er desuden 
truet af fragmentering. 


 Stilkege-krat og skovbevokset tørvemose på grund af næringsstofbelastning. 
 
Prognosen er ukendt for:  


 Brunvandet sø og næringsrig sø, da naturtyperne ikke er kortlagt i området. Det 
vurderes dog, at nogle af søerne er under tilgroning. 


 Elle- og askeskov er på udpegningsgrundlaget, men er ikke kortlagt i området. 
 
 
c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Nedbrudt højmose og skovbevokset tørvemose er naturtyper, som er opstået ved 
tørvegravning, dræning og tilgroning af den oprindelige højmoseflade og derfor prioriteres 
hensynet til at skabe større sammenhængende arealer med højmose. 
Hængesæk og brunvandede søer betragtes som en integreret del af højmosen. 
 
En forøgelse af arealet med højmose vil ske på bekostning af nedbrudt højmose og 
skovbevokset tørvemose.  
 
Naturtyperne rigkær, surt overdrev, tidvis våd eng og våd hede nedprioriteres på længere sigt 
til fordel for en udvidelse af arealet med aktiv højmose.  
 
Der er konflikt mellem hensynet til at opretholde/udvide arealet med egnede levesteder for 
stor kærguldsmed og det overordnede mål om at genoprette området som aktiv højmose. Det 
vurderes dog, at det vil være muligt, at tænke tilstrækkeligt hensyn til denne art ind 
naturgenopretningsplanerne. 
 
Et andet muligt konfliktområde kan være at dunbirk i Svanemosen er udpeget til en 
genbevaringsbevoksning. Dunbirk er ikke sjælden eller truet men formålet med udpegningen 
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er at sikre en genetisk variation og særpræg i bestande af naturligt forekommende træer. Det 
vurderes dog, at der også efter en omfattende rydning af træopvækst, vil efterlades 
tilstrækkelige bevoksninger med dunbirk langs kanten af højmosen til at opfylde forpligtelserne 
i forhold til udpegningen som genbevaringsbevoksning.  
 
 
d) Eksisterende miljøproblemer 
 
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er systematisk beskrevet i 
planen. Planens mål er, at sikre udpegningsgrundlaget mod disse trusler herunder prioritering i 
tilfælde af modstridende naturinteresser.  
 
 
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 Svanemosen gælder: 
 


1.1 Reduktion af kvælstof-deposition på områdets habitatnaturtyper forventes at ske 
gennem en kommende ændring af husdyrgodkendelsesloven jf. regeringsudspillet 
Grøn Vækst, april 2009. Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, 
herunder fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, spildevand og fodring. For 
marine naturtyper, større søer og vandløb reguleres tilførslen af næringsstoffer via 
vandplanen. 


1.2 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi i de våde 
naturtyper, i den udstrækning det er foreneligt med det overordnede mål om 
genskabelse af aktiv højmose.  


1.3 Det undersøges nærmere, hvor der er behov for at skabe en mere hensigtsmæssig 
hydrologi i skovnaturtyperne, og disse steder sikres den for skovnaturtyperne mest 
hensigtsmæssig hydrologi. 


1.4 Skovnaturtyperne skal sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje. I særlige 
tilfælde kan permanent ophør af drift i skovnaturtyper (urørt skov) være nødvendig 
for at opfylde direktivforpligtigelsen, primært på arealer, som i forvejen i en længere 
periode har haft minimal eller ingen hugst. 


1.5 Der sikres velegnede levesteder for stor kærguldsmed. 
1.6 De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og 


pleje, således at tilgroning med græsser og vedplanter reduceres. Vandløb med 
vandplanter sikres gode fysiske og kemiske forhold samt kontinuitet.  


1.7 Invasive arter som kæmpe-bjørneklo og rød hestehov søges bekæmpet og deres 
spredning søges forebygget. 


 
Det vurderes ikke, at vandplanen for vandopland 1,11 Lillebælt vil bidrage til udførelsen af 
Natura 2000-planens program 
 
 
f) Planens indvirkning på miljøet 
 
I tabel 1 herunder er gennemgået planens sandsynlige indvirkning på en række faktorer ifølge 
lovens bilag 1f, i de tilfælde hvor de vurderes at være af væsentlig betydning.  
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Redegør for indvirkning 


Biologisk mangfoldighed x  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  
Vand x  Er redegjort for – se i øvrigt vandplan for 


vandopland 1,11 Lillebælt 
Luft  x  
Klimatiske faktorer  x  
Materielle goder  x  
Landskab x  Et varieret landskab bestående af forskellige 


landskabstyper fastholdes og udbygges. 
Fragmentering af landskabet imødegås. 


Kulturarv, herunder 
kirker 


 x  


Arkitektonisk arv  x  
Arkæologisk arv  x  
Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række miljøforhold.  
 
 
g) Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på miljøet 
 
Planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i tabel 1. Vedrørende modstridende 
naturinteresser følger prioriteringen statens retningslinjer.  
Et muligt konfliktområde kan være at dunbirk i Svanemosen er udpeget til en 
genbevaringsbevoksning, da store dele af mosearealet ønskes ryddet for vedplanter. Formålet 
er at sikre en genetisk variation og særpræg i bestande af naturligt forekommende træer. Det 
vurderes dog, at der vil efterlades tilstrækkelige bevoksninger med dunbirk langs kanten af 
højmosen til at opfylde forpligtelserne i forhold til udpegningen som genbevaringsbevoksning. 
Der er konflikt mellem hensynet til at opretholde/udvide arealet med egnede levesteder for 
stor kærguldsmed og det overordnede mål om at genoprette området som aktiv højmose. Det 
vurderes dog, at det vil være muligt, at tænke tilstrækkeligt hensyn til denne art ind 
naturgenopretningsplanerne. 
 
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
 
Sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder for arter 
 
Der er ikke foreslået indsats efter sigtelinje 2. 
 
Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- og miljølovgivningen 
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3.1 Skovnaturtyper sikres. Der kan være tale om en dynamisk situation, hvor det ikke 
nødvendigvis er de samme forekomster, der over tid bidrager til sikring af en 
skovnaturtype. 


3.2 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 Der skabes forudsætninger for at arealet med aktiv højmose kan øges med ca. 70 
hektar. Det vurderes at det påbegyndte naturgenopretningsprojekt løfter indsatsen i 
1. planperiode.  


4.2 Levesteder for stor kærguldsmed sikres (se også 1.5). 
 
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: 
 
Nedbrudt højmose og skovbevokset tørvemose er naturtyper, som er opstået ved 
tørvegravning, dræning og tilgroning af den oprindelige højmoseflade og derfor prioriteres 
hensynet til at skabe større sammenhængende arealer med højmose. 
Hængesæk og brunvandede søer betragtes som en integreret del af højmosen. 
 
En forøgelse af arealet med højmose vil ske på bekostning af nedbrudt højmose og 
skovbevokset tørvemose. 
 
Der er konflikt mellem hensynet til at opretholde/udvide arealet med egnede levesteder for 
stor kærguldsmed og det overordnede mål om at genoprette området som aktiv højmose. Det 
vurderes dog, at det vil være muligt, at tænke tilstrækkeligt hensyn til denne art ind 
naturgenopretningsplanerne. 
 
 
i) Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpegningsgrundlag og 
naturværdier via NOVANA og DEVANO overvågningsprogrammer. Desuden afrapporterer 
Danmark den nationale indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-
kommissionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det nuværende videns 
grundlag for områdets udpegningsgrundlag i forbindelse med naturplanlægningen. Analysen 
gennemgår systematisk udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af status for hver enkelt art 
og naturtype. Det er hensigten, at denne analyse opdateres i forbindelse med fremtidige 
planperioder.  
 
j) Ikke teknisk resume 
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I medfør af lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der foretaget en miljøvurdering. Planen vil 
sikre eller forbedre tilstand og bevaringsprognose for områdets udpegningsgrundlag og den 
biologiske mangfoldighed generelt samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
Der er foretaget en prioritering af øget areal med højmose på bekostning af nedbrudt højmose 
og skovbevokset tørvemose. Naturtyperne rigkær, surt overdrev, tidvis båd eng og våd hede 
nedprioriteres på længere sigt til fordel for en udvidelse af arealet med aktiv højmose.  
 
Hvis ikke planen iværksættes, vil arealreduktion og fragmentering, næringsstofbelastning, 
tilgroning, uhensigtsmæssig hydrologi og drift samt spredning af invasive arter medføre en 
forringet status for områdets udpegningsgrundlag.  
 
Planen betyder, at de rekreative oplevelser i tilknytning til området forbedres via et forbedret 
naturgrundlag og nedsat næringsstofbelastning via vandplanen. 
 
I Svanemosen er der specielt fokus på den aktive højmose, da det er meget sjælden og truet 
naturtype. Målet med det nuværende naturgenopretningsprojekt er at genoprette højmose på 
de centrale statsejede arealer. På længere sigt er målet en yderligere udvidelse af højmosen. 
Derudover prioriteres områdets funktion som levested for kærguldsmed. 
 
Bilag IV arterne grøn mosaikguldsmed og birkemus er konstateret i området. Det vurderes, at 
gennemførelse af planen ikke vil forringe levestederne for disse arter. 
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1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Svanemosen er udpeget som habitatområde nr. 250. Der er ikke udpeget 
fuglebeskyttelsesområder inden for dette Natura 2000-område 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H250 Svanemosen 175 
 Samlet areal Natura 2000 175 
Tabel 1.1: Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse.  
Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
 


 
Figur 1.1: Kort over habitatområde nr. 250. Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
 
 
Skovbevokset areal (ha) 
Nr. Navn Samlet 


skovbevokset areal 
(Top10DK) 


Heraf med 
fredskovspligt 


Heraf uden 
fredskovspligt


H250 Svanemosen 128 87 41
 Samlet skovbevokset areal 128 87 41
Tabel 1.2: Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i de habitat- og fuglebeskyttelses-områder, der er 
inkluderet i denne basisanalyse. 
 
Det samlede skovbevoksede areal i området er opgjort til 128 ha (Top10DK). Heraf er 87 ha 
pålagt fredskovspligt, mens de resterende ca. 41 ha er skovbevoksede arealer uden 
fredskovspligt.  
 
Svanemosen indeholder en af de få tilbageværende højmoser i Østjylland. Området er af stor 
national og international betydning. Svanemosens samlede areal på 175 ha var tidligere en stor 
højmose, men som følge af tørvegravning fremtræder den nu som et kompleks af mere eller 
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mindre vandfyldte tørvegrave i forskellige tilgroningsstadier, åbne hængesæk- og 
højmosepartier og forskellige typer af sumpskov med frodig underskov. 
Området er af stor botanisk betydning på grund af den store forekomst af især skovbevoksede 
tørvemoser, men også nedbrudte højmose-partier og brunvandede søer findes med god 
repræsentativitet (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 
 


2 Udpegningsgrundlaget 
Habitatdirektivet fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede, 
sårbare eller sjældne i EU. Til dette formål er der udpeget en række særlige 
bevaringsområder, de såkaldte habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget 
med henblik på at beskytte bestemte habitatnaturtyper og arter af dyr og planter. Flere af 
disse habitatnaturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for 
beskyttelsen. Habitatnaturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne på direktivets 
bilag II. 
 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 250 udpeget af hensyn til 6 
habitatnaturtyper. 
Nr.  Habitatnaturtype Håndtering 
3160 Brunvandede søer og vandhuller - 
7110 * Aktive højmoser - 
7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse - 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand - 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser + 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld + 
Tabel 2.1: Oversigt over de habitatnaturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget. En stjerne angiver, at 
naturtypen/arten er prioriteret af EU.  
- : betyder, at naturtypen/arten behandles i amtets eller de marine basisanalyser. 
+ : betyder, at naturtypen/arten behandles i denne basisanalyse. 
  
 


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


(ha)  
Bilag 


91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 61,8 2.1 
Tabel 3.1: Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 


                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H250 er der i alt kortlagt 61,8 ha naturtyper, 
som er på udpegningsgrundlaget.  
 
Der er ved registrering af skovnaturtyper på fredskovspligtige arealer inden for habitatområde 
nr. 250 ikke fundet (91E0) * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld. Naturtypen findes 
på udpegningsgrundlaget for habitatområdet. 
 
Der er registreret 2,8 ha habitatnaturtyper, der ikke er på udpegningsgrundlaget, se afsnit 7.  
 
I bilag 1 findes kort, som viser beliggenheden af habitatnaturtyperne på de skovbevoksede 
fredskovsarealer. 
 


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


i skovkanter og overgangszoner.  
• Som følge at tilstedeværelsen af større arealer med *Skovbevoksede tørvemose (91D0) 


vurderes området at være særligt følsomt overfor ændringer i hydrologien.  
 


5 Modsatrettede interesser 
I visse tilfælde kan naturtyper og/eller arter antagelig kun opretholdes på bekostning af 
andre naturmæssige interesser: 
 
Naturlig succession eller tilgroning kan indebære, at én naturtype udvikler sig til en anden, 
og drift eller naturpleje kan derfor indebære en konflikt mellem 2 naturtyper. F.eks. kan 
tør hede (4030) eller surt overdrev (6230) uden græsning udvikle sig til stilkegekrat 
(9190). 
 
Genopretning af Svanemosen til en aktiv højmose vil kun kunne ske gennem reduktion af 
skovbevoksede tørvemosearealer og af nedbrudte højmosearealer ved rydning af 
birkeopvækst og skov, efterfulgt af en vedvarende vandstandshævning på den statslige del af 
Svanemosen. 
 


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


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


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


• Skov- og Naturstyrelsen har udlagt en stor del af de kortlagte skovnaturtypearealer til 
naturskov efter naturskovsstrategien. Der er udlagt ca. 10 ha som urørt skov, og ca. 10 
ha til plukhugstdrift. 


• Haderslev Statsskovdistrikt har ryddet massiv birkeopvækst i 1990, efterfulgt af forsøg 
med fåregræsning (græsning mislykkedes og ophørte samme år). Dele af højmosearealet 
blev igen ryddet for birkeopvækst i 2000. Nuværende vedligeholdende pleje er 
utilstrækkeligt for at opretholde bare en rest af den aktive højmose.  


• Svanemosen indgår i et EU højmose LIFE projekt, som startede i 2005 som et 5-årigt 
projekt. I Svanemosen er der 80 ha, hvor naturlige vandforhold skal genoprettes. For at 
forhindre fortsat udtørring af højmosen er det nødvendigt at hæve vandstanden ved at 
blokere eksisterende dræn. I løbet af 2007 hæves vandstanden, hvilket vil fremme 
væksten af Sphagnum og forhindre tilgroningen med buske. Rydning af eksisterende 
opvækst forventes færdig ultimo maj 2007, i alt ryddes ca. 30 ha. En randzone af den 
gamle skov vil blive ladt tilbage for at bevare denne værdifulde naturtype. Projektet 
kommer til at omfatte den statsejede del af Svanemosen, i alt ca. 112 ha. Der vil i 
forbindelse med projektet blive etableret nye publikumsfaciliteter, med nye stiforløb og 
fugletårn. 


• I forbindelse med Skov- og Naturstyrelsens Strategi for Bevaring af Genetiske 
Ressourcer hos Træer og Buske i Danmark fra 1994, er Dunbirken i Svanemosen 
udpeget til en genbevaringsbevoksning. Formålet er at sikre en genetisk variation og 
særpræg i bestande af naturligt forekommende træer. 


• Det forventes, at den nødvendige rydning af opvækst, primært birk i fremtiden vil 
udgøre en anselig udgift. 


• Med hensyn til naturpleje i H250 henvises til beskrivelse i Vejle Amts basisanalyse 
• Inden for fredskovspligtige arealer inden for habitatområde nr. 250 findes ingen 


fredninger.  
 


7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 
Nedenfor er anført nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter eller 
habitatnaturtyper, der aktuelt ikke udgør udpegningsgrundlag, men som vil skulle vurderes i 
forbindelse med en kommende revision af udpegningsgrundlagene.  
 
Nr. Habitatnaturtype/Artsnavn Areal (ha) 
9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund 2,8 
Tabel 7.1: Habitatnaturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag, men som er registreret i forbindelse med 
kortlægningen. En * foran habitatnaturtypens navn betyder, at den er særligt prioriteret af EU. 
 


8 Liste over manglende data 
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9 Liste over anvendt materiale 
Danmarks Naturfredningsforening (1994): "Fredede områder i Danmark" af Knud Dahl. 7. 
udgave, 1. oplag 1994. 
 
DMU (2003): Faglig rapport fra DMU, nr. 457, 2. udgave: ”Kriterier for gunstig 
bevaringsstatus”. 
 
DMU (2005a): Habitatnøgle, ver. 1.02 Appendiks 4a, 23. juni 2005, DMU. 
 
DMU (2005b): Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (Natura 2000 
typer), ver. 1.02 Appendiks 4b, af 23. juni 2005, DMU. 
 
Skov & Landskab (2006a): Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af 
skovnaturtyper og levesteder for skovlevende arter i Natura 2000 områder”.  Skov & 
Landskab, 15. februar 2006. 
 
Skov & Landskab (2006b): Nitratudvaskning fra skovarealer – model til risikovurdering. (P. 
Gundersen).  
 
Skov- og Naturstyrelsen (2003): Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som 
følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug. Udgivet af 
Miljøministeriet. http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-
9/pdf/helepubl.pdf 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2005): Opdatering af Ammoniakmanualen.  
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ 
ammoniakmanualen.htm 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006a): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 2000-
basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2007): http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/ 
 
Vejle Amt (2006): Natura 2000-basisanalyse. EF-Habitatområde nr. H250. 
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Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levesteder 
 
 
Bilag 1.1: Kort over habitatnaturtyper 
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Bilag 2 Data for naturtyper  
 
 
2.1 Data for *Skovbevoksede tørvemoser (91D0) 
 
2.11 Beskrivelse af naturtypen 
Vådbundsskov domineret af birk, skovfyr eller rødgran, som forekommer på relativt 
næringsfattig og sur bund med et højt grundvandsspejl, typisk på tørvejord. Tørst og alm. røn 
findes ofte sammen med de øvrige træarter. Der er som regel mosser til stede, ofte i form af 
tørvemos (Sphagnum). Typen er typisk et successionsstadium med birk i første trægeneration, 
hvorefter der kan ske indvandring af el eller ask. Bliver el, ask eller pil dominerende, er der 
tale om andre mere næringsrige typer vådbundsskov. Typen er således ofte et 
successionsstadium mellem en åben naturtype og en mere stabil sumpskovstype. Det 
indebærer, at typen hyppigt ikke kan sikres langsigtet på stedet grundet naturlig succession.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. For plantet skov omfattes endvidere kun birkedominerede arealer, og kun 
sådanne, hvor forholdene vurderet ud fra jordbund og bundflora er så våde, sure og 
næringsfattige at birken vil selvså sig i højere grad end mere næringselskende træarter. 
 
Typiske eksempler er skov på tilgroet tidligere hængesæk som i dele af Lyngby Åmose, og 
næringsfattige skovmoser, tilgroet med birk eller nåletræer, som det kan ses i Gribskov og en 
række andre steder. Ofte findes typen tillige på ødelagte højmoser, som er groet til med især 
birk.  
 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: hunde-hvene, dunbirk, grå star, stjerne-star, 
alm. star, næb-star, tørst, spidsblomstret siv, blåtop, skovstjerne, rødgran, skovfyr, 
tørvemosser (Sphagnum spp.), tranebær, mosebølle og eng-viol. Disse arters forekomst er 
ikke afgørende, men hvor de findes er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. 
 
Typen findes ofte på og ved højmoser. Forekomst i disses laggzone kan være naturlig, mens 
forekomst på højmosefladen er unaturlig i Danmark og tegn på nedbrydning af en tidligere 
aktiv højmose. Ved kortlægning af højmosekomplekser adskilles 91D0 fra højmose (typerne 
7110 og 7120) ved at følge grænsen mellem skov og ”åben naturtype”, d.v.s. over eller under 
50 % kronedække af træer. Hvis fx laggzonen af en højmose er groet så stærkt til, at den 
dækkes af skov (typisk som følge af antropogen dræning, næringstilførsel og lignende), hører 
den til 91D0 i stedet for til højmose (7110/7120). Arealer, hvor bundfloraen er totalt 
bortskygget, undtages (DMU 2005b). 
 
2.1.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 61,8 ha i H250. 
 
2.1.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
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- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Birk, dun 52,0 2,9    54,9 
Fyr, skov 49,1     49,1 
Gran, rød 58,9     58,9 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
   10,1 51,7 61,8 


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


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
28,7 30,6 2,6   61,8 


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


 12,4 49,4 61,8 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


20,2 8,5 33,1 61,8 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
61,8     61,8 


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


     0 


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


     0 


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


A B C D E I alt 
12,3 15,4 33,1   61,8 


 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Birk, dun 61,8 
Blåtop 55,6 
Fyr, skov 25,2 
Gran, rød 25,8 
Skovstjerne 12,9 
Spagnum sp 2,9 
Tranebær 2,9 
Tørst 47,3 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Blåtop    6,1  6,1 
Fyr, skov     23,9 23,9 
Gran, rød    36,1 2,9 39,0 
Skovstjerne    6,9  6,9 
Sphagnum sp    40,5 15,8 56,3 
Tørst    11,6  11,6 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Alle (ikke plantede) 
nåletræarter* 


61,8     61,8 


Rød Hestehov (Petasites 
hybridus) 


2,6     2,6 


*Undtagen skovfyr, taks og ene 
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Bilag 3 Foreløbig trusselsvurdering  
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til. For at en habitatnaturtype 
eller art kan siges at have gunstig bevaringsstatus skal en række kriterier være opfyldt:  
 
 
En habitatnaturtypes bevaringsstatus anses for “gunstig”, når  
 
• ”det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område 


er stabile eller i udbredelse”, og 
• ”den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dens 


opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en 
overskuelig fremtid”, og 


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


(DMU 2003)
 
Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har en negativ 
betydning for naturtilstanden. De største trusler er gennemgået i de følgende afsnit. 
 
 
3.1 Reduceret areal 
Antallet af plante- og dyrearter på en lokalitet afhænger, alt andet lige, af lokalitetens 
størrelse, således at et større areal kan oppebære et større antal arter. Store lokaliteter kan 
desuden typisk indeholde større bestande af de enkelte arter end små lokaliteter.  
 
Reduktion af en naturtypes areal vil derfor betyde, at der først sker en reduktion af 
bestandsstørrelserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af bestandene forsvinder, og 
endelig vil de enkelte arter begynde at uddø.  
 
Det reducerede areal kombineret med forringede levevilkår i mange af de resterende 
naturområder har bevirket, at de forskellige plante- og dyrearter i stadig stigende grad får 
opsplittet deres bestande i mindre og isolerede delbestande. Sådanne små isolerede 
bestande er betydelig mere udsatte for at uddø end store sammenhængende bestande pga. 
indavl og tilfældige katastrofer. Når arterne er forsvundet fra sådanne isolerede lokaliteter, 
vil det ofte være vanskeligt for nye bestande at sprede sig dertil, netop fordi lokaliteterne 
er isolerede. 
 
Reduktion af arealet af en habitatnaturtype eller en arts levested i skov kan f.eks. skyldes 
en aktiv konvertering til andre træarter, naturlig dynamik eller ændrede 
afvandingsforhold. I visse tilfælde kan både naturlig dynamik og genopretning af naturlig 
hydrologi medføre en acceptabel formindskelse af et naturareal. Således skal betydningen 
af udvikling af habitatnaturtyperne indbyrdes vurderes i forhold til det samlede areal med 
hver habitatnaturtype både lokalt, regionalt og nationalt. 
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3.2 Intensiv skovdrift  
Intensiv skovdrift kan være en trussel mod habitatnaturtyper og arter. Det kan f.eks. dreje 
sig om: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Forstyrrelse af jordbunden kan skade habitatnaturtypernes strukturer og arter. Jordbunden 
kan f.eks. forstyrres ved jordbearbejdning i forbindelse med foryngelse af skov eller 
kørsel i forbindelse med mekaniseret skovning og udkørsel af træ.  
 
- Anvendelse af pesticider 
Sprøjtning med pesticider kan skade habitatnaturtypernes arter. Der kan både være tale om 
anvendelse af pesticider direkte på arealerne og om vinddrift af pesticider fra nærtliggende 
land- eller skovarealer, som sprøjtes. 
 
- Plantning og efterbedring 
Plantning og efterbedring kan medføre en strukturel ensretning sammenlignet med 
naturlig foryngelse. 
 
- Hugst 
Hugstindgreb kan være en trussel, som helt kan fjerne skovnaturtyper og arters levesteder 
(renafdrift) eller forskyde træartssammensætningen og medføre en strukturel ensretning af 
bevoksninger.  
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Mange arter og strukturer er knyttet til og afhængige af naturvenlige driftsformer. Det kan 
eksempelvis være gamle driftsformer som stævnings- eller græsningsskov samt urørt 
skov. Derfor er ophør af disse naturvenlige driftsformer en trussel mod habitatnaturtyper 
og arter. 
 
Anvendelse af gødning er behandlet i afsnit 3.3 om eutrofiering, mens afvanding er 
behandlet i afsnit 3.4 om hydrologi. 
 
I bilag 2 er der lavet en sammenstilling af data om de enkelte habitatnaturtyper. Der fremgår 
følgende af bilaget: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstaturs”, at arealandelen med 
uforstyrret jordbund (f.eks. uden jordbearbejdning og kørsel) skal være stabil eller stigende. 
Jordbearbejdningen må foretages på op til 1/3 af en flade, hvis denne har været jordarbejdet 
tidligere (DMU 2003). 
 
Der er ikke registreret tegn på jordbearbejdning af de skovbevoksede, fredskovspligtige 
arealer i habitatområdet. 
 
Der er kun i mindre omfang registreret spor efter kørsel med traktose/dybe spor. På 100 % af 
det samlede areal med skovnaturtypen (91D0) er der registreret spor på < 1 % af arealfladen. 
Der er ikke konstateret kørespor på de andre skovnaturtyper i habitatområdet.  
 
Samlet set vurderes forstyrrelse af jordbunden i form af jordbearbejdning eller spor efter 
kørsel med traktose/dybe spor ikke at udgøre en trussel for skovnaturtyperne i området. 
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- Hugst 
Skovnaturtyperne skal have en kronedækningsgrad > 50 % af de træarter, der hører til 
naturtypen (DMU 2005a).  
 
På baggrund af bilag 2 kan det konkluderes, at der: 
• på 84 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %  
• på 16 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 % 
 
Kronedækningsgraden i området indikerer, at der føres en hugst i området, som ikke udgør en 
trussel mod sikring af en kronedækningsgrad på > 50 %. Den registrerede kronedækningsgrad 
omfatter dog alle træarter på arealet, og ikke kun de træarter, der naturligt hører til 
skovnaturtypen. 
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Der er ikke registreret hverken nylig eller tegn på tidligere stævningsdrift eller græsningsdrift 
inden for skovnaturtyperne i habitatområde nr. 250. 
 
På baggrund af de ovennævnte registreringer er der ikke grundlag for at konkludere, at der har 
været væsentlige negative ændringer i arealet med naturvenlige driftsformer.  
 
3.3 Eutrofiering 
Kvælstof er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et 
naturområde belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret 
artssammensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f. eks 
stor nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og 
konkurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse2 bliver overskredet. 
Resultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og 
naturtypernes tilstand ændres. Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre 
til ændret artssammensætning. Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte 
tilførsel af gødning eller indirekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller 
jordfygning fra marker.  
 
Eutrofiering af skovarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af negative 
strukturer, mange plantearter med god tilpasning til at vokse på næringsrig jordbund eller 
ved at måle eller modelberegne depositionen af kvælstof fra luften.  
 
Tålegrænser 
Alle de registrerede skovnaturtyper i habitatområde nr. H250 er kvælstoffølsomme med 
tålegrænser på 10-20 kg N/ha/år. Modelberegninger kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg 
N/ha/år (Skov- og Naturstyrelsen 2005).  
 
Kvælstof-deposition  
Afsætning af kvælstof fra luften i Kolding og Vamdrup kommune, der dækkede 
habitatområde nr. 250 før 1.1.2007 er:  
                                                 
2 Tålegrænsen er et mål for et naturområdes følsomhed for luftforurening. Tålegrænsen kan defineres som ”En 
kvantitativ vurdering af den belastning med et eller flere forurenende stoffer, hvorunder effekter på udvalgte 
følsomme elementer af natur og miljø ikke forekommer vurderet med den bedste nuværende viden”.  
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 NHx(kg N/ha) NOy (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Kolding 12,08 7,0 19,08 
Vamdrup 12,96 6,97 19,93 
    
Landsgennemsnit 9,1 6,8 15,9 
Tabel bilag.3.3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner der ligger indenfor Natura 2000 området. 
Kvælstof-depositionen er angivet som kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammonium), NOy 
(kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat) og total N (samlet tør- og våddeposition) (Skov- og Naturstyrelsen 2005). 
 
Den gennemsnitlige deposition i de 2 kommuner, der dækkede habitatområde nr. 250, er 
således på 19,51 kg N/ha/år, hvilket ligger over landsgennemsnittet på 15,9 kg N/ha/år.  
 
En betydelig del af NHx-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt 
fordelt i landskabet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper 
varierer i forhold til ruheden. Skov har stor ruhed, og derfor er der en større 
depositionshastighed i skove. Særligt udsatte er skovkanter, hvilket har stor betydning i 
Danmark, da en væsentlig del af de danske skove er små og derfor har relativ stor rand. 
Endvidere er der en særlig stor deposition i bevoksninger med nåletræ (Skov- og 
Naturstyrelsen 2003).  
 
Det er muligt at korrigere de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og 
til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet.  
 
Skov & Landskab har estimeret, at f.eks. ruheden af løvskov medfører en korrektion af den 
gennemsnitlige kvælstofdeposition på 2 i skovkanter (0-25 m) og 1,5 i overgangszonen (25-
50 m) (Skov & Landskab 2006b).  
 
Overskridelse af tålegrænse 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at tålegrænsen for 
skovnaturtyperne ikke må overskrides (DMU 2003). 
 
Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel for skovnaturtyperne i området, særligt i 
skovkanter og overgangszoner.  
 
3.4 Hydrologi 
En naturlig hydrologi uden afvanding eller vandløbsvedligeholdelse vil som hovedregel 
fremme den mest naturlige udvikling af de forskellige naturtyper. Afvanding samt 
nærtliggende vandindvinding sænker det naturlige vandspejl og medfører en gradvis 
udtørring af arealet. 
 
Det fremgår af ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at der skal være en stabil eller faldende 
indsats for oprensning af vandløb og nygravning af grøfter (DMU 2003).  
 
Det fremgår af bilag 2, at afvandingsforholdene for skovnaturtyperne er som følger: 
 
Afvanding 
• på 22 % af arealet er der ikke grøfter 
• på 25 % af arealet er der grøfter, der ikke fungerer 
• på 53 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdt inden for de 


seneste 6 år 
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Som følge at tilstedeværelsen af større arealer med fugtige skovnaturtyper vurderes området 
at være særligt følsomt overfor ændringer i hydrologien.  
 
 
3.5 Invasive arter  
Arter, der ikke er kommet naturligt til landet og som er bevidst indført eller tilfældigt 
slæbt ind af mennesker, kaldes introducerede arter. En lille mængde af disse arter kan vise 
sig problematiske, hvis de spreder sig til naturen. Disse arter kaldes invasive arter.3 
 
Mange af de invasive arter er efterhånden blevet et stort problem, for de spredes og 
etablerer sig i beskyttede naturtyper. Her kan de danne store bestande og derved fortrænge 
det vilde plante- og dyreliv. 
 
Selvsåede nåletræarter (undtagen skovfyr, taks og ene) betragtes i denne sammenhæng 
som invasive arter, hvis de vokser på arealer med habitatnaturtyper. Dog kan rødgran 
indgå som en naturlig del af skovbevoksede tørvemoser (91D0). 
 
Det fremgår af bilag 2, at der er fundet invasive nåletræarter på 100 % af det samlede areal 
med skovnaturtype (91D0) med en arealandel på < 1 %. Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at 
nåletræerne ikke er en aktuel trussel mod skovnaturtyper i området. 
 
Der er ligeledes fundet Rød Hestehov på 4 % af det samlede areal med naturtypen (91D0) 
med en arealandel på < 1 %. Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at den pågældende art ikke er 
en aktuel trussel mod skovnaturtyperne i området. 
 
Samlet vurderes de invasive arter ikke at udgøre en aktuel trussel for skovnaturtyperne i 
området. 
 


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








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


Natura 2000-område: 226 Svanemose


Stor kærguldsmed1042 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Svanemose250


Overskygning af ynglevandhuller 
med vedplanter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Rydning af vedplanter


Tilgroning af ynglevandhuller Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Vandhulsrestaurering


 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Svanemose250


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 226 Svanemose


 Brunvandede søer og vandhuller3160 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Svanemose250


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


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


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


 Våde dværgbusksamfund med 
klokkelyng 


4010 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Svanemose250


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Hedepleje
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Natura 2000-område: 226 Svanemose


 * 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: Svanemose250


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


 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: Svanemose250


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


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 
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Natura 2000-område: 226 Svanemose


 * Aktive højmoser7110 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Svanemose250


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


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


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


 Nedbrudte højmoser med mulighed for 
naturlig gendannelse


7120 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Svanemose250


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


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 226 Svanemose


 Hængesæk og andre kærsamfund 
dannet flydende i vand


7140 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Svanemose250


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


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


 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Svanemose250


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 
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Natura 2000-område: 226 Svanemose


 Stilkegeskove og -krat på mager sur 
bund


9190 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Svanemose250


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


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


Uhensigtsmæssig drift Skovnaturtypebevarende drift/pleje Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje


 * Skovbevoksede tørvemoser91D0 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Svanemose250


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


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


Uhensigtsmæssig drift Skovnaturtypebevarende drift/pleje Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje
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Natura 2000-område: 226 Svanemose


 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld


91E0 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Svanemose250


Mulige virkemidler til truslen:
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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. 226 
Habitatområde H250 


 
Svanemose 


 
 
Udkast til Natura 2000-plan blev annonceret i ekstern høring den 4. oktober 2010. Høringsfristen 
udløb den 6. april 2011. 
 


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


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


 
Forslag til Natura 2000-plan er annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante 
myndigheder (jf. miljømålsloven § 43 og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-
skovplaner § 5). 
 
Naturstyrelsen har modtaget i alt 1650 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer, og 
dertil omkring 300 mere generelle høringssvar vedrørende vand- og naturplanlægningen. De 
generelle høringssvar er sammenfattet i et samlet notat, der kan ses på www.nst.dk
 
Til Natura 2000-plan nr. 226 er der modtaget i alt 2 høringssvar fra Danmarks 
Naturfredningsforening og Kolding Kommune. Se også listen sidst i notatet. 
  
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Bevaringsstatus 
2. Trusler og virkemidler 
3. Datagrundlag og indsatsprogram 
 
Yderligere har høringssvarene berørt følgende emner, hvortil der henvises til det generelle 
høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
4. Virkemidler herunder tilskudsordninger 
5. Økonomi 
6. Kvælstof 
7. Lovgrundlag 
8. Datagrundlag  
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter 1-3. 
Naturstyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv. 
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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. Bevaringsstatus 
 
Høringssvar: 
Danmarks Naturfredningsforening mener, at det i den færdige naturplan i højere grad bør 
præciseres, at der ved tilrettelæggelsen af naturgenopretning og –pleje skal tages udgangspunkt i 
levestedsbeskyttelsen. På denne måde kan der f.eks. tages hensyn til birkemusen og potentiel 
ødelæggelse af yngle- og rasteområder, selvom denne ikke indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Naturstyrelsen: 
Forud for realiseringen af en kommende handleplan for Svanemosen, skal der ske en 
konsekvensvurdering, der bl.a. skal sikre Bilag IV-arter i Habitatdirektivet, som f.eks. birkemusen. 
 
2. Trusler og virkemidler 
 
Høringssvar: 
Kolding Kommune ønsker de brunvandede søer med en tålegrænse på 10 kg N/ha medtaget i 
trusselafsnittet om næringsstofbelastning. Yderligere mener Kolding Kommune det bør 
understreges, at tålegrænsen for de brunvandede søer er overskredet. Ligeledes mener Kolding 
Kommune at atmosfærisk kvælstofdeposition bør nævnes som trussel mod brunvandede søer i Bilag 
2. Det påpeges yderligere, at en ændring af husdyrgodkendelsesloven er det eneste virkemiddel 
nævnt i forbindelse med næringsstofbelastning. Kolding Kommune efterlyser de fornødne 
virkemidler til hindring af negative påvirkninger af habitatnaturen fra omkringliggende 
driftsarealer, samt afklaring omkring finansiering og kompensation af lodsejere. Desuden henstilles 
til implementering af lovgivning og virkemidler til håndtering af udledning af større dyreholds 
atmosfæriske kvælstof. 
 
Naturstyrelsen: 
I afsnittet om trusler i naturplanen indgår sætningen: ”For alle de kortlagte naturtyper er den 
nedre tålegrænse overskredet”. Dette gælder således også de brunvandede søer, og bilag 2 vil blive 
tilpasset dette. 
Reduktion af kvælstofdeposition på områdets habitatnaturtyper forventes at ske gennem 
husdyrgodkendelsesloven, jf. regeringsudspillet Grøn Vækst 2009. Både herigennem og via 
tilskudsordninger håndteres reduktionen af næringsstofbelastningen. Desuden henvises til det 
generelle høringsnotat – Kvælstof, Lovgrundlag og Virkemidler herunder tilskudsordninger. 
Vedr. økonomi, finansiering og erstatningsordninger henvises ligeledes til det generelle 
høringsnotat – Økonomi, Lovgrundlag og Virkemidler herunder tilskudsordninger. 
 
3. Datagrundlag og indsatsprogram
 
Høringssvar: 
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Danmarks Naturfredningsforening finder det uholdbart at status for den prioriterede naturtype elle- 
og askeskov, som indgår i udpegningsgrundlaget, ikke er kortlagt, samt at bevaringsprognosen 
angives som ”ukendt”. DN undrer sig ligeledes over hvorvidt sigtelinje 3 i de konkrete 
retningslinjer sikrer ikke kortlagte habitatnaturtyper mod ødelæggelse, når de ikke er omfattet af 
lovgivningen. Der henvises til elle- og askeskov.  
 
Naturstyrelsen: 
Kortlægning af endnu ikke kortlagte naturtyper pågår og vil således danne baggrund for 
tilstandsvurdering i næste planperiode. Uanset kortlægning er sigtelinje 3 for et områdes 
habitatnaturtyper gældende for disse. 
 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. N226 Svanemose 
 
De fremkomne bemærkninger har ikke givet anledning til ændring af planforslaget. 
 
På baggrund af dialogen i høringsperioden og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre ændringer i planteksten. 
 
Ændringerne som følge af de indkomne bemærkninger, giver ikke 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. 226 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. 226. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
  
Den offentlige høring af miljørapporten har ikke givet anledning til ændring af Natura 2000-planen.  
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de 
naturtyper og arter, som planlægningen omfatter. 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/. Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv og Kommunernes 
Landsforening overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats. 
 
 
Afsendere af høringssvar til Forslag til Natura 2000-plan nr. 266 Svanemose: 
 


• ID1814 – Danmarks Naturfredningsforening (nærværende og generelt høringsnotat) 
• ID2635 – Kolding Kommune (nærværende og generelt høringsnotat) 
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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for 


Svanemosen  


(Natura 2000-område nr. 226, EF-habitatområde nr. 250). 


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. 
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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: Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller vandaks, Våde 


dværgbusksamfund med klokkelyng, * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre 


sur bund, Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop, Rigkær samt Stilk-


egeskove og -krat på mager sur bund samt arten: Stor kærguldsmed er tilføjet det oprindelige 


udpegningsgrundlag. 


 


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 
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kombineret med et lavt strukturindeks kan anvendes som et redskab til at lokalisere artsrige 


forekomster med et stort behov for pleje eller anden indsats. 


 


Revideret udpegningsgrundlag 


Nr. Naturtype Regi- 


streret  


areal (ha) 


Antal 


fore- 


komster 


Kilde 


1042 
Stor kærguldsmed (Leucorrhina pectoralis) (ny) 


 
Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter 


eller store vandaks (ny) 


0,01 1 3 


3160 Brunvandede søer og vandhuller 0,94 4 3 


4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng (ny) 0,3 1 Miljøministeriet 


6230 


* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller 


mindre sur bund (ny) 0,4 1 


Miljøministeriet 


6410 


Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte 


med blåtop (ny) 4,4 2 


Miljøministeriet 


7110 * Aktive højmoser 11,2 1 Miljøministeriet 


7120 


Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig 


gendannelse 18,5 1 


Miljøministeriet 


7140 


Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i 


vand 3,7 2 


Miljøministeriet 


7230 Rigkær (ny) 0,4 1 Miljøministeriet 


9190 Stilkege-krat(ny) 6,4 3 Miljøministeriet 


91D0 * Skovbevokset tørvemose 98,2 11 Miljøministeriet 


91E0 * Elle- og askeskov Ikke kortlagt Ikke kortlagt 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) Naturtypekort-lægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende 


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


By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. *Prioriteret naturtype.  


 


 


 


 


 


 5 



http://www.blst.dk/Natura2000plan/Natura2000planer/Planforslag/126_246/226_Svanemose.htm





Naturtilstand – kortlagte naturtyper 


               Høj God Moderat Dårlig Ringe Ej vurd. I alt 
Våd hede  0,3     0,3 
Surt overdrev   0,4    0,4 
Tidvis våd eng   4,4    4 
Højmose   11,2    11 
Nedbrudt højmose    19   19 
Hængesæk 3,3 0,4     4 
Rigkær   0,4    0,4 
Stilkege-krat 1,4 5     6 
Skovbevokset tørve-
mose 61 37     98 


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


 


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 
Våd hede   0,3    0,3 
Surt overdrev    0,4   0,4 
Tidvis våd eng  1,4  3   4 
Højmose  11     11 
Nedbrudt højmose     19  19 
Hængesæk  3,3 0,4    4 
Rigkær  0,4     0,4 
Stilkege-krat  4,9 1,5    6 
Skovbevokset tørve-
mose 49 42 7    98 


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


 


Strukturindeks – kortlagte naturtyper 


 0,8-1 0,6-0,8 0,4-0,6 0,2-0,4 0-0,2 Ej vurd. I alt 
Våd hede  0,3     0,3 
Surt overdrev  0,4     0,4 
Tidvis våd eng  3 1,4    4 
Højmose    11   11 
Nedbrudt højmose   19    19 
Hængesæk 4      4 
Rigkær   0,4    0,4 
Stilkege-krat 3 4     6 
Skovbevokset tørve-
mose 83 16     98 


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


 


I basisanalysen blev der præsenteret en trusselvurdering og tilstandsdata for de forskellige 


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


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


sens hjemmeside. Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtilstanden, som fremgår af 


figur 4 i naturplanen. De registrerede data (strukturparametre og artslister) for de enkelte fo-


rekomster kan endvidere ses i den fællesoffentlige naturdatabase på www.naturdata.dk.  


 


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


tilføjelser og ændringer.  


Aktuelle trusler i området fremgår af Natura 2000 planen 


4.1 Belastning af naturområder med luftbårent kvælstof 


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. 


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. 
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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 


(%) 


Kolding 11,6 8,4 20 36 % 


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 den kommune, hvori Natura 2000-området ligger, er 20 


kg N/ha/år, hvilket er højere end landsgennemsnittet på 17 kg/ha. Belastningen med ammoni-


ak og ammonium (NHy) er 45 % 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 


lmindre end landsgennemsnittet.. 


Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 


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


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


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


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


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


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


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


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


tedækning, som er registreret ved kortlægningen. 


 


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


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


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


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


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


konkrete husdyrbrug/virksomheder. 


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


tura 2000-område nr. 226 ligger mellem 20 og 26 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale hus-


dyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed. Enkelte skove belastes dog med over 27 kg 


N/ha/år. 


 8 







 


Tålegrænse- 


interval 


Kvælstofafsætning overslag 


(kg N/ha/år) 


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


Våd hede (4010) 10-25 0% 100% 0%
Surt overdrev (6230) 10-20 0% 100% 0%
Tidvis våd eng (6410) 15-25 (f) 0% 100% 0%
Højmose (7110) 5-10 0% 100% 0%
Nedbrudt højmose (7120) 5-10 0% 100% 0%
Hængesæk (7140) 10-15 (c,g) 89% 11% 0%
Rigkær (7230) 15-25 (c) 100% 0% 0%
Stilkege-krat (9190) 10-20 (b,j) 0% 0% 100%
Skovbevokset tørvemose (91D0) 10-20 (b,j) 0% 0% 100%
Total  3 % 25 % 73 % 


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 de kortlagte naturtyper i Natura 2000-området, 


at de er negativt påvirket af luftbårent kvælstof. Værst ser det ud for de meget næringsfattige 


naturtyper surt overdrev, højmose, nedbrudt højmose og hængesæk samt alle skovnaturtyper, 


hvor den høje ende af tålegrænseintervallerne for kvælstofpåvirkning er overskredet for hele 


arealet (vist med rødt).  


Den lave ende af intervallet er overskredet for alle andre kortlagte naturtyper (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 


Stor kærguldsmed 


Stor kærguldsmed yngler i stillestående, næringsfattige eller svagt næringsrige søer og vand-


huller i skov eller tæt på krat og buskads. Den foretrækker solbeskinnede vande med mange 


forskellige vandplanter og undervandsmosser. 


Hannen opretholder et territorium, hvorfra den jager andre hanner væk, angriber bytte eller 


kaster sig over hunner, som flyver forbi. 


Hunnen lever mere skjult end hannen. Man ser den som regel først, når den viser sig ved van-


det i forbindelse med parringen og æglægningen. 


Ved parringen danner hannen og hunnen et såkaldt parringshjul. Derefter afkaster hunnen 


æggene i vandoverfladen på steder med mange vandplanter eller tørvemosser. 


Æggene klækkes i løbet af sommeren, og larven lever i vandet mellem forskellige vandplanter 


og tørvemosser. To år efter forlader den vandet en sen nat, kravler på land, sætter sig til rette 


på et siv eller lignende, og her foregår forvandlingen. Larvehuden sprækker, og det voksne dyr 


kommer ud. Hele processen varer omkring en halv time. Herefter går der 2-3 timer, hvor krop 


og vinger hærder, og så er den klar til sin første jomfruflyvning. 


Når guldsmeden er udfarvet og kønsmoden, flyver den tilbage til ynglelokaliteten. 


Flyvetiden finder sted fra sidst i maj og frem til slutningen af juli. Chancen for at se den er 


størst i slutningen af juni og begyndelsen af juli. 


Bestand: Ikke kendt.  


Stor kærguldsmed har altid været sjælden i Danmark, men er også gået tilbage i løbet af de 


sidste hundrede år.  


Foreløbig trusselsvurdering: Levestederne kan være under tilgroning og / eller være for over-


skyggede.  


Generelt trues stor kærguldsmeds levesteder af tilførsel af næringsstoffer, trævækst, der 


skygger omkring vandhullerne, opfyldning, afvanding samt forurening. 


Stor kærguldsmed er listet som sårbar (VU) på den danske rødliste 2009 


Potentielle levesteder: Søer og vandhuller. 


Næringsfattigt vand er en forudsætning for, at en sø eller et vandhul er egnet som levested for 


stor kærguldsmed. Det vil derfor hjælpe arten, hvis områderne omkring levestederne ikke gø-


des. 


Etablering af nye små vandhuller i moser og fattigkær nær ved de nuværende ynglesteder vil 


også kunne hjælpe arten. 


Endvidere vil man kunne forbedre levestederne ved at fjerne opvoksende træer, buske og rør-


sump eller ved at holde dem nede, så levestedet bliver solbeskinnet, og derved er egnet som 


opvækstområde for larverne. 
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5. SUPPLERENDE MODSATRETTEDE INTERESSER 


Der er ikke som følge af den supplerende kortlægning i Natura 2000-området identificeret nye 


modstridende interesser, men der kan være modstridende interesser mellem ønsket om at 


udvide arealet med højmose og bevarelse af vandhuller og søer som ynglebiotoper til Stor 


kærguldsmed. 


6. ÆNDRET NATURFORVALTNING OG PLEJE 


Et igangværende EU-LIFE naturgenopretningsprojekt i Svanemosen har til formål at genskabe 


aktiv højmose på store dele af den statsejede del af mosen.  


Før genopretningsprojektet gik i gang var den store højmoseflade delvist afvandet og under 


massiv tilgroning med birk. Mosen fremstod som en nedbrudt højmose med dominans af blå-


top og birk i alle aldre og var under udvikling i retning af skovbevokset tørvemose.  


Naturgenopretningsprojektet har hævet vandstanden i en del af mosen og der er sket en om-


fattende rydning (70 ha) af især opvækst af birk. Centralt i området findes mindre områder 


med aktiv højmose, hvor naturtypens karakteristiske tue-høljestruktur er intakt. 


Mod vest findes flere større brunvandede søer opstået ved tørvegravning. En lang række min-


dre områder med overfladisk tørvegravning/-skrælning er nu udviklet til hængesæk med hvid 


næbfrø. 


Mosen omkranses af en ringkanal i anselig dybde. De ydre dele af mosen afvandes stadig af 


adskillige drænledninger og -grøfter der leder vand fra mosen til Vonsild Å. I randen af mosen 


findes en træbevokset lagg-zone med gammel birk. 
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