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Resume: 
Natura 2000-plan for Vadehavet (nr. 89) – delområderne H78, H86, 
H90 og F57. Natura 2000-planen skal sikre gunstig bevaringsstatus for 
områdets udpegede arter og naturtyper. Området og truslerne mod de 
udpegede naturtyper og arter beskrives, og der fastlægges målsætnin-
ger og indsatser for naturtyperne og arterne. Der foretages en strate-
gisk miljøvurdering af planen. 
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Natura 2000-plan 
  

 
Danmarks VIP-natur får egen bodyguard 
 
Hvad har Skagens Gren, Silkeborgskovene og det Sydfynske Øhav til 
fælles? Eller klokkefrøen, fiskeørnen og gråsælen? De er alle en del af 
Danmarks særligt værdifulde natur, som vi er forpligtet til at passe godt på. 
Det samme gælder strandengen, højmosen og boblerevet. Natura 2000-
områderne er et netværk af naturområder i EU, der indeholder særligt 
værdifuld natur set i et europæisk perspektiv. Natura 2000 skal sørge for, 
at alle 27 EU-lande drager omsorg for egne truede dyr, planter og natur. 
 
Danmark har i alt 246 Natura 2000-områder. Hvert område får nu sin helt 
egen naturplan, der skal fungere som bodyguard. Det er i alt for mange år 
gået tilbage for naturens mangfoldighed. Nu skal planerne sørge for, at 
staten, kommuner og lodsejere drager omsorg for de naturtyper og plante- 
og dyrearter, der er truede sårbare eller sjældne i EU. 
 
Ny natur på vej 
Naturplanerne er den hidtil største naturindsats, der nogensinde er sat i 
værk i Danmark. Budgettet er ca. 1,8 mia. kroner og vil i stor udstrækning 
blive finansieret af EU’s landdistriktsmidler. Den planlagte indsats dækker 
ca. 1.600 km2, hvoraf de 40 km2 er ny natur. 
 
Der er planlagt hundredvis af nye vandhuller, som vil sikre levesteder for 
padder som klokkefrøen og vandsalamanderen. 200 km2 løvskov skal 
beskyttes mod rydning, og flere hule, gamle og døde træer vil give 
levesteder for svampe, flagermus og insekter. Fiskeri på havet skal 
reguleres, så de unikke danske boblerev sikres mod at blive ødelagt af 
fiskeredskaber, og danske højmoser skal igen have mulighed for at få det 
bedre. Lige nu er de truet af udtørring og tilgroning. Med naturplanerne 
skal der ryddes krat og buske og gives bedre og mere naturlige 
vandforhold. 
 
Tilbagegangen stoppes 
Som ny miljøminister er jeg glad for, at vi nu har en plan for at stoppe 
naturens tilbagegang i Natura 2000-områderne. Der må ikke ske yderligere 
skade på naturen. Planerne har været for længe undervejs under VK-
regeringen. Natura 2000-områderne blev udpeget i årene 1998-2004, og 
tilbagegangen skulle være standset allerede sidste år. 
 
Danmarks nye SRSF-regering vil føre en mere aktiv og fremsynet 
naturpolitik. De 246 Natura-områder har nu hver en bodyguard, mens 
regeringen laver en plan for hele Danmark. Naturplan Danmark skal sætte 
ambitiøse mål – ikke blot for den natur som findes i Natura 2000-
områderne, men for hele den danske natur. 
 
Lad os så komme i gang ! 
 
Med venlig hilsen 
miljøminister Ida Auken  

Foto: Claus Bjørn Larsen 



 

Natura 2000-planlægning 
 
EU’s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirekti-
verne) forpligter Danmark til at gøre den nødvendige indsats for at 
sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller karakteristiske 
naturtyper og arter. Gennem en målrettet indsats i de udpegede Na-
tura 2000-områder bidrager Danmark til at sikre den europæiske 
natur og dens mangfoldighed. 
 
Med henblik på at prioritere den nødvendige indsats udarbejder Na-
turstyrelsen en Natura 2000-plan, der dækker hvert af de udpegede 
beskyttelsesområder. Natura 2000-planen er en sammenfattende 
plan, som både indeholder Natura 2000-skovplan for de skovbevok-
sede fredskovpligtige arealer og Natura 2000-plan for øvrige områ-
der samt arter.  
 
Planen omfatter ”udpegningsgrundlaget”, dvs. de naturtyper og ar-
ter, som området er udpeget for. Natura 2000-planens indhold er 
vist i figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Opbygning af en Natura 2000-plan. 
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Natura 2000-planen er bindende for myndighederne 
Natura 2000-planen er bindende, således at alle myndigheder i deres 
arealdrift, naturforvaltning eller ved udøvelse af deres beføjelser i 
henhold til lovgivningen i øvrigt skal lægge Natura 2000-planen til 
grund. Planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne 
og Naturstyrelsen udarbejder bindende handleplaner, som skal sikre 
gennemførelsen af Natura 2000-planen. Direkte statslig opfølgning i 
form af bekendtgørelser o.l. sker dog på grundlag af Natura 2000-
planen. Offentlige lodsejere kan vælge at gennemføre Natura 2000-
planen direkte i deres drifts- og plejeplaner. 
 
Natura 2000-planen tilsidesætter ikke øvrig lovgivning, og den ind-
sats, som iværksættes for at sikre planens gennemførsel, skal have 
de fornødne tilladelser, dispensationer m.v. på grundlag af konse-
kvensvurderinger mm. Der er ikke gennemført en konsekvensvurde-
ring i henhold til habitatdirektivets artikel 6.3 af de enkelte planer, 
idet der ikke i planen er taget konkret stilling til forvaltningsindsat-
sens præcise lokalisering eller valgt forvaltningsmetoder. Der er dog 
i Natura 2000-planen taget stilling til afvejning mellem modsatrette-
de naturinteresser i de tilfælde hvor sådanne allerede på nuværende 
tidspunkt i planlægningen kan forudses, og hvor en sådan afvejning 
er forbundet med og nødvendig for forvaltningen af området. Evt. 
konkrete konsekvenser af denne afvejning vil blive afklaret i forbin-
delses med gennemførelsen af planen og valg af virkemidler. 
 
Natura 2000-planens målsætninger er bindende og skal desuden 
anvendes ved konsekvensvurdering i forbindelse med myndigheds-
udøvelse, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 
(ændret ved bekendtgørelse nr. 1443 af 11. december 2007 med 
senere ændringer) om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.  
 
Indsatsprogrammets retningslinjer er ligeledes bindende og danner 
grundlag for områdets handleplan og eventuelle drifts- og plejepla-
ner.  
 
Natura 2000-planen koordineres med vandplanen for Hovedopland 
Vadehavet samt Det Internationale Vanddistrikt Kruså/Vidå, og bliver 
ligesom disse revideret hvert 6. år. De dele af Natura 2000-planen, 
der vedrører skovbevoksede fredskovspligtige arealer, revideres dog 
kun hvert 12. år. 
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Områdebeskrivelse 
 
Natura 2000-område N89 Vadehavet har et areal på 151.158 ha og 
afgrænses som vist på bilag 1. Natura 2000-området består af Habi-
tatområderne nr. H78, H86, H90 og H239 og Fuglebeskyttelsesom-
råderne nr. F49, F51, F52, F53, F55, F57, F60, F65 og F67. Staten 
ejer godt 10 % af landområdet. 
 
Natura 2000-området omfatter ud over selve Vadehavet således og-
så de inddigede marskområder fra Tjæreborg i nord til grænsen i 
syd, de nederste dele af de større å-systemer med udløb i Vadehavet 
(Varde Å, Sneum Å, Kongeå og Ribe Å) samt de udpegede habitat-
områder ved Brede Å, Vidå og Alslev Ådal. 
 
Nærværende delplan omfatter habitatområde H78 Vadehavet med 
Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde; habitatområde H86 Brede 
Å; habitatområde H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen 
samt fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet. 
 
Arealmæssigt udgør H78 134.730 ha, H86 36 ha, H90 494 ha og F57 
115.671 ha (ligger inden for afgrænsningen for H78). I bilag 1a fin-
des et kort over habitatområderne H78, H86 og H90 samt fuglebe-
skyttelsesområde nr. F57. 
 
Delområdet omfatter ud over selve Vadehavet også de nedre dele af 
de større å-systemer med udløb i Vadehavet (Varde Å, Sneum Å, 
Kongeå og Ribe Å) samt de udpegede habitatområder ved Brede Å 
og Vidå-systemet. Desuden indgår Varde Ådal, strandengsområder 
langs fastlandskysten, klit-, strand- og marsklandskaber på Skallin-
gen og på øerne Rømø, Mandø, Fanø og Langli, samt tilstødende 
havområder. 
 
Delområdet ligger i Varde, Esbjerg, Fanø, Tønder og Aabenraa Kom-
muner og indenfor vandplanområderne Hovedvandopland Vadehavet 
og Det Internationale Vanddistrikt Kruså/Vidå.
 
På Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk samt i figur 2 
og bilag 2 er der angivet hvilke naturtyper og arter, der udgør ud-
pegningsgrundlaget for Vadehavsområdet. 
 
Det skal bemærkes, at fuglebeskyttelsesområderne F49, F52, F53, 
F55 og F65 er beliggende i H78, og at F60 er delvist beliggende i 
H78, og at der for disse fuglebeskyttelsesområder er udarbejdet 
særskilte Natura 2000-planer. Det samme gælder for habitatområde 
H239 Alslev Ådal og fuglebeskyttelsesområderne F51 og F67, som er 
beliggende uden for H78. Der er således udarbejdet 9 særskilte pla-
ner for de øvrige dele af Vadehavsområdet. 

 
Miljøministeriet, Naturstyrelsen 

7 

 

http://www.blst.dk/


Natura 2000‐plan 
 

 
Luftfoto over Fanøs sydspids Hønen, Keldsand og Sønderho, med 
Esbjerg i baggrunden. Foto: John Frikke. 
  
 
Generelt om området  
Vadehavet er et næringsrigt og lavvandet vådområde på overgangen 
mellem hav og land. Med dets tidevand, meget store biologiske pro-
duktion og særlige naturtyper er det bl.a. et af de vigtigste vådom-
råder for vandfugle, der benytter den østatlantiske trækrute, og er 
samtidig levested for store bestande af spættet sæl. 
 
Vadehavet rummer verdens største sammenhængende tidevandsfla-
der, og er med dets biologiske rigdom og særlige dynamik et unikt 
naturområde, der på globalt plan nyder stor bevågenhed. Dette har 
bl.a. medført at de tre vadehavslande siden 1978 har haft et rege-
ringssamarbejde om beskyttelsen af Vadehavet, hvor områdets øko-
logiske sammenhæng og helhed er udgangspunktet for den fælles 
forvaltningspolitik for området. Dette er bl.a. udtrykt i den fælles 
dansk, tysk, hollandske Vadehavsplan.  
 
Vadehavsområdet er et værdifuldt levested for flere millioner vand-
fugle, der opholder sig her under trækket eller benytter området som 
yngle-, fældnings- og overvintringslokalitet. Samlet set er dette sær-
lige kystområde, der strækker sig fra Blåvandshuk i nord til Den Hel-
der i Holland i syd, levested for mere end 500 arter af planter og dyr, 
hvoraf flere ikke forekommer andre steder i verden, og Vadehavet 
har også en særlig betydning som opvækstområde for en del af 
Nordsøens fiskearter. 
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I området findes en del fredninger (bl.a. på Skallingen) og områder 
underlagt særlige bestemmelser (bl.a. Tøndermarskloven), men den 
overordnede beskyttelse af vandarealerne og dele af strandengs- og 
klitarealerne er hidtil varetaget gennem bestemmelserne i Bekendt-
gørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet (Vadehavsbekendt-
gørelsen). Desuden eksisterer som nævnt et dansk, tysk, hollandsk 
regeringssamarbejde omkring beskyttelsen af Vadehavet. 
 
 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 78 

Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde 
 

Naturtyper: Sandbanke (1110) 
Flodmunding (1130) 
Vadeflade (1140) 
Lagune (1150) 
Bugt (1160) 
Rev (1170) 
Enårig strandengsvegetation 
(1310) 
Vadegræssamfund (1320) 
Strandeng (1330) 
Forklit (2110) 
Hvid klit (2120) 
Grå/grøn klit (2130) 
Klithede (2140) 
Havtornklit (2160) 
Grårisklit (2170) 
Skovklit (2180)  
Klitlavning (2190) 

Visse-indlandsklit (2310) 
Græs-indlandsklit (2330) 
Søbred med småurter (3130) 
Kransnålalge-sø (3140) 
Næringsrig sø (3150) 
Brunvandet sø (3160) 
Vandløb (3260) 
Våd hede (4010) 
Tør hede (4030) 
Kalkoverdrev (6210) 
Surt overdrev (6230) 
Tidvis våd eng (6410) 
Tørvelavning (7150) 
Rigkær (7230) 
Stilkege-krat (9190) 
Skovbevokset tørvemose 
(91D0) 

Arter: Havlampret (1095) 
Bæklampret (1096) 
Flodlampret (1099) 
Stavsild (1103) 
Laks (1106) 

Snæbel (1113) 
Marsvin (1351) 
Odder (1355) 
Gråsæl (1364) 
Spættet sæl (1365) 

 
 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 86 

Brede Å 
 

Naturtyper: Vandløb (3260)  

Arter: Bæklampret (1096) 
Flodlampret (1099) 

Snæbel (1113) 
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Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 90 
Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen 

 

Naturtyper: Næringsrig sø (3150) Vandløb (3260) 

Arter: Bæklampret (1096) 
Flodlampret (1099) 
Snæbel (1113) 

Dyndsmerling (1145) 
Odder (1355) 

 
 

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 57 

Vadehavet 
 

Ynglefugle: Klyde 
Hvidbrystet præstekrave 
Almindelig ryle 
Sandterne 

Fjordterne 
Havterne 
Dværgterne 
Splitterne 

Trækfugle: Bramgås 
Mørkbuget knortegås 
Lysbuget knortegås 
Gravand 
Pibeand 
Krikand 
Spidsand 
Skeand 
Ederfugl 
Sortand 
Strandskade 
Klyde 

Hjejle 
Strandhjejle 
Hvidbrystet præstekrave 
Lille kobbersneppe 
Stor regnspove 
Rødben 
Hvidklire 
Islandsk ryle 
Sandløber 
Almindelig ryle 
Dværgmåge 

 
Figur 2. Naturtyper, fugle og andre arter, der udgør udpegnings-
grundlaget for Natura 2000-området. 
 
 
Naturtyper 
For naturtypernes vedkommende indgår 33 forskellige i udpegnings-
grundlaget for H78, og blandt de mest karakteristiske er marine na-
turtyper som lavvandede bugter og vige, rev, sandbanker og vade-
flader, samt kystnaturtyperne strandeng, grå/grøn klit, klithede, klit-
lavning og tidvis våd eng. Hertil kommer som noget ganske særligt 
naturtypen flodmunding i området, hvor Varde Å løber ud i Vadeha-
vet. 
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Kveller eller salturt koloniserer nye vadeflader og er karakterart for 
naturtypen enårig strandengsvegetation. Foto: Naturstyrelsen Ribe. 
 
 
Arter 
For fiskearterne havlampret, bæklampret, flodlampret, stavsild, laks 
og snæbel, samt pattedyr som odder, og i særdeleshed for havpat-
tedyrene spættet sæl, gråsæl og marsvin, udgør Vadehavsområdet 
et uhyre vigtigt levested.  
 
Desuden har de forskellige naturtyper i Vadehavsområdet hver især 
en helt specifik og stor betydning for ynglende og trækkende fugle, 
og det internationale Vadehavsområde udnyttes således årligt af 10-
12 millioner trækkende vandfugle af flere end 50 forskellige bestan-
de, ligesom næsten 400.000 par vandfugle yngler i dette unikke 
kystområde. I alt indgår 19 ynglefuglearter og 27 trækfuglearter i 
udpegningsgrundlagene for de ni fuglebeskyttelsesområder i den 
danske del. 
 
Flere truede danske ynglefuglearter – bl.a. eng- og kystfuglearter 
som almindelig ryle, hvidbrystet præstekrave, sandterne og dværg-
terne – findes i Vadehavsområdet i små, men i visse tilfælde meget 
betydningsfulde bestande.  
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For trækkende vandfugle er Vadehavet den vigtigste enkelt-lokalitet i 
Danmark, og området er af både national og international betydning 
for en lang række arter. Det gælder bl.a. bramgås, lysbuget knorte-
gås, pibeand, krikand, spidsand, ederfugl, sortand, hjejle, strand-
hjejle, stor regnspove, lille kobbersneppe, Islandsk ryle og almindelig 
ryle. 
 
 

 
 
Vadehavet er leve- og rasteområde for mange forskellige arter af 
vandfugle. Her en flok af almindelig ryle. Foto: John Frikke 
 
 
Vandløb med status som habitatområder 
Habitatområde H86 omfatter hele Brede Å fra sammenløbet af Lo-
bæk og Smedebæk til Ballum Sluse. De nederste ca. 3,6 km løber 
gennem fuglebeskyttelsesområde F67. Habitatområdet omfatter kun 
selve vandløbet, som er levested for havlampret, flodlampret, 
bæklampret og snæbel. 
 
Brede Å blev kraftigt reguleret i 1919 og igen i midten af 1950'erne, 
hvorved især den nederste del, der løber gennem Ballum Enge, blev 
anlagt som en snorlige kanal. Rester af gamle ådiger og åslynger ses 
stadig i engene. Strækningen mellem Løgumkloster og Bredebro blev 
genslynget i flere etaper fra 1990. 
 
Brede Å er levested for snæbel, som er påvist ind til Løgumgårde. 
Vandløbet er antagelig også gydeplads for havlampret og flodlamp-
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ret, som er påvist i det meste af vandløbssystemet. Bæklampret fo-
rekommer overalt i åen. 
 
Habitatområde H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen 
omfatter hele Vidå, Grønå, Vintved Kanal og Sønderå samt Arnå til 
Lundsgårde. Området overlapper med to fuglebeskyttelsesområder - 
F60 og med F63, der som Natura 2000-område nr. 101 Sønder Ådal 
har sin egen plan. 
 
Rudbøl Sø er beliggende i den nedre del af Vidå-systemet, og har 
nærmest karakter af en udposning på Vidåen. Søen er lavvandet og 
det omgivende terræn er flad marsk og eng, der er blevet inddiget 
og kunstigt afvandet. Store dele af de omgivende arealer ligger i 
vedvarende græs, også i de øvre dele af vandløbssystemet, som lig-
ger i mere eller mindre markante ådale. 
 
Udpegningsgrundlaget omfatter naturtyperne næringsrige søer og 
vandhuller samt vandløb med vandplanter og arterne snæbel, flod-
lampret, bæklampret, dyndsmerling og odder. Desuden er området 
levested for havlampretten. Dyndsmerling er fundet i et tilløb til Vi-
dåen udenfor habitatområdet.  
 
De vestlige dele af H90 indgår i de beskyttede dele af Tønder-
marsken (Tøndermarskloven fra 1988). 
 
I basisanalyserne for Natura 2000-området nr. 89 Vadehavet findes 
der en mere detaljeret gennemgang af områderne. Se Naturstyrel-
sens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk. 
 
 
Trusler mod områdets naturværdier 
 
I det følgende afsnit skal de oplistede trusler forstås som påvirknin-
ger af naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for Natu-
ra 2000-området. Trusler er i den forbindelse aktuelt forekommende 
og konkrete påvirkningsfaktorer, der enkeltvis eller i samvirkning vil 
kunne forhindre, at naturtyperne og arterne opnår gunstig beva-
ringsstatus. Det kan dog også være potentielle påvirkningsfaktorer i 
det omfang, at der er viden om, at påvirkningerne periodevis er fo-
rekommet i området, men aktuelt ikke er til stede. Aktuelle påvirk-
ninger, der f.eks. reguleres internationalt eller i anden sammen-
hæng, og derfor ikke er et anliggende for Natura 2000-planen, kan 
også fremgå, men vil ikke være en del af denne Natura 2000-plans 
indsatsprogram.     
 

 
Miljøministeriet, Naturstyrelsen 

13 

 

http://www.blst.dk/


Natura 2000‐plan 
 

Arealreduktion og fragmentering af naturtyper forekommer i flere 
sammenhænge i Vadehavsområdet. En række terrestriske naturtyper 
som rigkær og overdrev findes i små spredte forekomster, og er der-
for truet af fragmentering. Desuden er biogene rev (muslingebanker) 
påvirket af fragmentering. 
 
Fiskeri med bundslæbende redskaber, hvorved der sker en fysisk 
ødelæggelse af sandbanker, rev eller større lavvandede bugter og 
vige, kan medføre en fragmentering områdets marine naturtyper.  
 
Reduktion og fragmentering af egnede levesteder er en trussel for 
ynglefuglearter som almindelig ryle og klyde, samt trækfugle som 
lysbuget knortegås og ederfugl.  
 
Levesteder for fisk på udpegningsgrundlaget er i nogle vandløb fort-
sat fragmenterede på grund af vandløbsspærringer og en omfattende 
vedligeholdelse (oprensninger, grødeskæring, m.v.). 
 
Næringsstofbelastning: De fleste naturtyper i Natura 2000-området 
er negativt påvirket af luftbåret kvælstof. For naturtyperne grårisklit, 
skovklit og tørvelavning i H78 er den høje ende af tålegrænseinter-
vallerne for kvælstofpåvirkning overskredet. Det samme gælder for 
en mindre del af klitheden, mens den lave ende af intervallet er 
overskredet for forklit, hvid klit, grå/grøn klit, klitlavning, visse-
indlandsklit, græs-indlandsklit, tør hede, surt overdrev og kildevæld. 
På tidvis våd eng og rigkær er den lave ende af tålegrænseintervallet 
overskredet på hhv. en fjerdedel og godt halvdelen af arealet. 
 
Natura 2000-områdets småsøer og vandhuller er truet af udvaskning 
af næringsstoffer og luftbåren kvælstofbelastning. 
 
Belastning med organisk stof: Udledninger af organisk stof i form af 
spildevand og andre iltforbrugende stoffer (også alger fra søer) til 
vandløb reducerer vandets iltindhold. 

 
Pesticider og miljøfarlige stoffer: Undersøgelser viser, at miljøfrem-
mede stoffer fra landbrug, dambrug, belastede udløb fra renseanlæg 
og regnvandsbetingede udledninger kan spores i vandløbene med 
tilløb til Vadehavet. 
 
De marine områder belastes af miljøfarlige stoffer, der stammer fra 
Nordsøen og fjerntransport fra de store europæiske floder. Koncen-
trationerne af visse miljøfarlige stoffer er på et problematisk niveau 
og udgør en trussel mod det marine miljø, fugle og sæler. 
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Som det fremgår af vandplanen for Vadehavet er der konstateret 
miljøfarlige stoffer i koncentrationer, der overskrider midlertidigt 
fastlagte grænseværdier. 
 
Tilgroning med træer, buske og høje urter er en trussel for samtlige 
lysåbne naturtyper i området og for områdets sø-naturtyper. Hoved-
parten af levestederne for yngle- og trækfuglene tilknyttet lysåbne 
naturtyper påvirkes således også af tilgroning. Tilgroning forbedrer 
mange steder leveforholdene for prædatorer (krage, ræv, mink, mv.) 
i det lysåbne landskab i Vadehavsområdet, hvilket medfører et øget 
prædationstryk på flere arter på udpegningsgrundlaget. 
 
 

 
 
Tilgroning af strandenge, som her på Langli, påvirker strandengens 
værdi som levested for flere ynglende fuglearter. Foto: John Frikke, 
Naturstyrelsen. 
 
 
Uhensigtsmæssig hydrologi som følge af afvanding udgør en trussel 
mod de fugtige naturtyper strandeng, klitlavning, tidvis våd eng, 
tørvelavning, kildevæld og rigkær. 
 
Almindelig ryle trues af afvanding af deres levesteder i lysåbne na-
turtyper (enge og strandenge).  
 
Uhensigtsmæssig drift: I visse vandløb med f.eks. høje okkerkoncen-
trationer og vandløb, der ofte vedligeholdes maskinelt, kan det være 
vanskeligt at opnå god tilstand for naturtypen vandløb. 
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Overgræsning og for lidt eller manglende græsning med husdyr er en 
trussel mod naturindholdet i en række lysåbne naturtyper som over-
drev, rigkær, tidvis våd eng og strandenge. På strandengene trues 
funktionen som levested for ynglefugle (bl.a. klyde, almindelig ryle, 
splitterne, havterne og fjordterne) og trækfugle (bl.a. lysbuget knor-
tegås og klyde). 
 
En intensiv drift på vedvarende, ferske græsarealer og omdriftsarea-
ler i beskyttelsesområdet er en trussel mod arealernes funktion som 
levested for engfugle. 
 
Anlæg og anlægsaktiviteter: En trussel for fisk på udpegningsgrund-
laget (snæbel, laks, havlampret, flodlampret og stavsild) er i nogle 
vandløb fortsat spærringer, som forhindrer fiskene i at komme op til 
gydepladserne. 
 
Hindring af landskabsdynamik bl.a. som følge af tilgroninger, udgør 
flere steder en trussel mod dynamiske naturtyper som klitnaturtyper 
og strandenge. 
 
Blandt arterne medfører et mindre dynamisk kystlandskab færre eg-
nede ynglesteder for ynglefugle som hvidbrystet præstekrave og 
dværgterne, der foretrækker vegetationsløse flyvesandsflader. 
 
Invasive arter: I Vadehavsområdet forekommer flere invasive arter, 
der truer den oprindelige flora og fauna (strandeng, grå/grønne klit, 
klithede, klitlavning, visse-indlandsklit, græsindlandsklit, tør hede, 
surt overdrev, tidvis våd eng, tørvelavning og rigkær). 
 
Mosset stjerne-bredribbe er under spredning i klitter på Rømø, Fanø 
og Skallingen. Arten koloniserer de åbne klit- og klithedepartier, hvor 
den udkonkurrerer den naturlige lav-flora. 
 
Rynket rose findes mange steder i klitterne i Vadehavsområdet, og 
på grund af dens store spredningspotentiale, er den en reel trussel 
mod naturtyperne hvid klit, grå/grøn klit og klithede.  
 
Der er konstateret både contortafyr og bjergfyr samt glansbladet 
hæg i området. Disse arter udgør en trussel for områdets lysåbne 
naturtyper og skovnaturtyperne. 
 
Stillehavsøsters forekommer i området, og den accelererende spred-
ning på tidevandsfladerne kan være et problem for flere hjemmehø-
rende arter og naturtyper (bl.a. blåmusling og biogene rev). 
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Mink og mårhund er en begrænsende faktor for ynglefugle, særligt 
de koloni- og jordrugende arter. Nilgåsen er under etablering, og 
med en voksende bestand og dens aggressive adfærd er der en risi-
ko for, at den fortrænger nogle af de hjemmehørende fuglearter på 
udpegningsgrundlagene. 
 
 

 
 
Invasive arter af nåletræer spreder sig fra plantagerne ud i de lys-
åbne naturtyper. Foto: Naturstyrelsen Ribe. 
 
 
Forstyrrelser: Marsvin er sårbare overfor sejlads med hurtiggående 
motorbåde eller andre former for højhastighedsfartøjer og sæler især 
overfor sejlads, vade- og højsandsvandringer og overflyvninger med 
fly. Særligt sårbare er havpattedyrene i yngletiden (især juni/juli). 
 
Rekreative aktiviteter af forskellig slags kan medføre forstyrrelser af 
sæler og fugle. Konflikten mellem rekreative aktiviteter og ynglefugle 
spiller en særlig rolle for de arter, som yngler på strande, sandban-
ker og i klitområder samt på lokaliteter, der grænser op til områder 
med megen menneskelig aktivitet. Det er især arter som hvidbrystet 
præstekrave og dværgterne, men til en vis grad også arter som kly-
de, sandterne, splitterne, fjordterne og havterne, samt rastende 
trækfugle på højvandsrastepladserne der kan være pressede af de 
rekreative aktiviteter. 
 
Prædation: Arter som ræv og krage udgør sammen med invasive 
arter som mink og mårhund betydelige prædatorer for især koloni-
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rugende ynglefugle i Vadehavsområdet. Prædation vurderes især at 
være en trussel for arter som klyde, hvidbrystet præstekrave, almin-
delig ryle, brushane, sandterne, splitterne, havterne, fjordterne og 
dværgterne. 
 
Fiskeri: Fiskeri med stående redskaber i Vadehavet og nedgarn vest 
for øerne kan være en trussel mod bestandene af snæbel og laks, 
men omfanget af fiskeriet kendes ikke på nuværende tidspunkt. 
 
Fiskeri er vurderet som en trussel mod marsvin, idet dyrene kan bli-
ve fanget og drukne i garnene. 
 
For nogle fuglearter er fiskeri med bundslæbende redskaber, hvor-
ved der sker en fysisk ødelæggelse af arters levesteder (fælde- og 
fødesøgningsområder) og fødegrundlag, en trussel, ligesom fiskeri-
aktiviteter kan medføre forstyrrelser af store forekomster af fælden-
de og fouragerende fugle (sortand og ederfugl). Fiskeri med bund-
slæbende redskaber er også en trussel mod flere af områdets marine 
naturtyper. Omfanget af det aktuelle fiskeri på de pågældende na-
turtyper og levesteder kendes ikke. NaturErhvervstyrelsen har dog 
oplysninger om fiskeri med større fartøjer i og omkring området. 
Dette fiskeri fremgår af Bilag 5, hvor fiskeriaktiviteterne i 2009 er 
vist for fiskefartøjer større end 15 m. 
 
 
Igangværende pleje og genopretning 
 
I tidens løb er flere naturforvaltningsprojekter gennemført i beskyt-
telsesområdet. De største tiltag i nyere tid er Landbrugs- og miljø-
projektet i Varde Ådal og Ho Bugt Enge ("Operation Engsnarre", 
etableret 1998 - 2002), omfattende vandstands- og driftsændringer 
for mere end 2.000 ha eng og strandeng, og de dele af det nationale 
LIFE-projekt for klitheder, som blev gennemført på Rømø og på Fanø 
i årene 2003-2005. 
 
Snæbel er en af EU's mest truede fiskearter. Derfor har Danmark 
opnået støtte fra EUs LIFE-fond til et naturgenopretningsprojekt, 
som skal redde snæblen. Naturprojektet omfatter en lang række del-
projekter i fire sydvestjyske vandløb med forbindelse til Vadehavet 
(Varde Å, Sneum Å, Ribe Å og Vidå), og har også betydelige positive 
effekter på naturtyper og andre arter. I de berørte vandløb er der 
siden 2005 nedlagt en række dambrug, fjernet spærringer, genslyn-
get vandløb og í et vist omfang genoprettet vådområder som egnede 
gyde- og opvækstområder. Mange af truslerne for arten er således 
fjernet, ligesom det må formodes, at bestanden og dermed Snæb-
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lens status har ændret sig. Den kommende Natura 2000-
planlægning vil afsløre dette og tage højde for disse forhold. 
 
Der er gennemført VMP II-projekter i flere vandløbsoplande til Vade-
havet, ligesom en mindre del af engarealerne langs vandløbene og i 
marsken er omfattet af MVJ-aftaler. 
Desuden forvaltes en række statsligt ejede strandengsområder på 
bl.a. Skallingen, Mandø og Rømø Nordspids med kreatur- og få-
regræsning og andre tiltag, som forbedrer grundlaget for en række 
vigtige naturtyper og arter i Vadehavsområdet. På samme vis bort-
forpagter kommunerne visse arealer i N2000-områderne ved Vade-
havet på særligt naturvenlige vilkår. I store dele af Tøndermarsken 
er den landbrugsmæssige drift og naturplejen fastlagt gennem be-
stemmelser i ”Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken”.  
 
I et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Forsvaret er der udarbej-
det en drifts- og plejeplan for skydeområdet på det nordlige Rømø. 
 
I flere kommuner har man en vedtaget politik om bekæmpelse af 
f.eks. bjørneklo, og de afledte aktiviteter er vigtige i forhold til en 
generel bekæmpelse af invasive plantearter i området. 
 
I et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Naturstyrelsen fjernes 
der flere steder i N2000-områderne på Fanø bjergfyr, så der gives 
plads til mere oprindelige og karakteristiske arter og naturtyper. 
Desuden er der, ved hjælp af et bedre stisystem, planer om at kana-
lisere mere af offentlighedens færden i de østlige og nordlige dele af 
øen. 
   
I Brede Å foregår vedligeholdelsen af vandløbet under hensyn til fi-
skearterne på udpegningsgrundlaget. I den nationale handlingsplan 
for snæbel er der ikke forudsat plejearbejder i Brede Å. 
 
Også i Vidåsystemet vedligeholdes vandløbene under hensyn til na-
turværdierne. Flere strækninger i vandløbssystemet er genslynget og 
vandstanden er hævet i engene omkring vandløbene. I forbindelse 
med LIFE-projektet for snæbel er der gennemført yderligere tiltag i 
Vidå, såsom sikring af passage for vandrefisk, udlægning af større 
vinteroversvømmede arealer og ekstensivering af driften af de tilstø-
dende arealer. Konkret er der i 2009 åbnet for passage for snæbel 
ved Rens Dambrug og til hele Arnåen ved Bachmanns Mølle i Tønder. 
Nedstrøms Tønder er der i 2009 etableret et vådområde på 100 ha, 
kaldet henholdsvis Ubjerg Nørresø og Hestholm Sø (øst for jernba-
nen). 
 
Engarealerne i Magisterkogen udlejes på særlige vilkår for at sikre 
afgræsning, og der er gravet vandhuller til sortternen i Magisterkog i 
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slutningen af 1990'erne, ligesom der i den danske del af Hasberg Sø 
er gennemført vandstandshævninger med meget positiv effekt for 
sortternen. 
 
Desuden er Vadehavet udlagt som Danmarks største natur- og vildt-
reservat, ligesom området fra 2010 også har status som national-
park. 
 
 
Tilstand og bevaringsstatus/prognose 
 
For nogle naturtyper er der udviklet et system til vurdering af den 
enkelte naturtypes aktuelle tilstand, som er et udtryk for typens ak-
tuelle naturindhold og en række andre målbare faktorer.         
 
Bevaringsstatus for naturtyper og arter er derimod en vurdering af, 
hvordan deres tilstand vil være i fremtiden, såfremt der ikke sker 
ændringer i udnyttelsen og i de trusler, der eksisterer i dag. Der er 
således tale om en prognose for arternes og naturtypernes udvik-
lingsretning. I de følgende afsnit er der nærmere beskrevet tilstand 
og bevaringsstatus/prognose for områdets naturtyper og arter. 
 
For skovnaturtyperne i området gælder, at det kun er fredskovpligti-
ge arealer, som på nuværende tidspunkt er kortlagt. Således er til-
standen nedenfor kun vurderet for fredskovspligtige skovnaturtyper. 
 
Vurdering af tilstand 
I H86 og H90 er der ikke kortlagt terrestriske naturtyper. Områderne 
er derfor ikke omtalt nedenfor. For H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved 
Å og Varde Å vest for Varde gælder følgende: 
 
Der er foretaget en vurdering af tilstanden af 23 lysåbne naturtyper 
og 10 skovtyper, der er kortlagt i basisanalyserne. Desuden er til-
standen vurderet for udvalgte forekomster af 5 søtyper. Vurderingen 
bygger på et system, der inddeler forekomster af Habitatdirektivets 
naturtyper i 5 tilstandsklasser (figur 3), hvor I (høj) er bedst og V 
(dårlig) er værst. Som led i beregningen af tilstanden beregnes både 
et artsindeks, baseret på indholdet af plantearter i en cirkel med ra-
dius på 5 m og et strukturindeks, baseret på vegetationshøjden, op-
vækst af vedplanter, forekomst af drængrøfter m.m. For skovnatur-
typerne baseres strukturindeks bl.a. på omfang af jordbearbejdning, 
afvandingsforhold, forekomst af invasive arter og trækronernes lag-
deling i forskellige etager. 
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Vurdering af naturtypers tilstand 

 
V IV III II I 

Dårlig Ringe Moderat God Høj 
     
     
     
     

Naturtyper i tilstandsklasse I og II opfylder kravet om gunstig 
bevaringsstatus, forudsat at der gennemføres den for naturtyper-
ne nødvendige indsats. 

 
 

I figur 4a-b er vist natur/skovtilstanden for Natura 2000-områdets 
naturtyper. Kun godt 30 af områdets knap 500 småsøer er kortlagt 
og tilstandsvurderet. Småsøerne er derfor udeladt i dette afsnit. 

 

Strukturindeks og artsindeks for den enkelte naturtype vægtes 
sammen til naturtypens tilstandsklasse på arealet. Et højt strukturin-
deks kombineret med et lavt artsindeks viser, at naturarealet har 
forudsætninger for et højt naturindhold, men at de karakteristiske 
arter ikke er til stede. Et højt artsindeks kombineret med et lavt 
strukturindeks kan anvendes som et redskab til at lokalisere artsrige 
forekomster med et stort behov for pleje eller anden indsats. 

 
 
Figur 3. Tilstandsklasse for naturtyper. 



Forslag til Natura 2000‐plan - offentlig høring 
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Figur 4a. Natur-/skovtilstand for de af Natura 2000-områdets naturtyper, som er tilstandsvurderet. 
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  Natur-/skovtilstand:   1           2           3           4           5           Ej vurderet 
 
 
Figur 4b. Natur-/skovtilstand for de af Natura 2000-områdets natur-
typer, som er tilstandsvurderet. De arealmæssigt mest udbredte na-
turtyper er udeladt (strandeng, grå/grøn klit, klithede, klitlavning og 
tidvis våd eng). 
 
 
Strandeng er registreret på 6.260 hektar på langs fastlandskysten 
(forland) og på øerne. Langt størstedelen af de registrerede stran-
denge er i god-høj naturtilstand. På de fleste forekomster er artsin-
dekset forholdsvist højt, men især på forlandsarealerne og på arealer 
langs Ho bugt er strukturindekset lavt pga. afvandingsgrøfter og mu-
lig påvirkning af gødskning. På godt 1.000 hektar strandeng er natur-
tilstanden moderat – ringe. Den lavere naturtilstand skyldes både 
fraværet af karakteristiske arter for naturtypen og uhensigtsmæssig 
struktur på arealerne. De kortlagte strandengsarealer omfatter ikke 
det betydelige areal med enårig strandengsvegetation og vadegræs-
samfund. 
 
Klitnaturtyperne er især kortlagt på Langli, Fanø og Rømø. Naturty-
perne optræder ofte i store mosaikforekomster i området. Dele af 
klitterne på Skallingen er udeladt i kortlægningen pga. igangværende 
minerydning. 
 

 



 
 

Natura 2000‐plan 
 
 
 
 
 

 
Miljøministeriet, Naturstyrelsen 

24 

Kortlagt grå/grøn klit omfatter knap 1.000 hektar. Godt halvdelen er i 
god naturtilstand, og generelt er både strukturindeks og artsindeks 
forholdsvist højt. Den resterende halvdel af arealet er i moderat – 
ringe naturtilstand. Den lavere naturtilstand skyldes især et lavt 
strukturindeks pga. tilgroning med højere urter og vedplanter (pri-
mært bjerg- og klit-fyr) samt hindring af landskabsdynamik.  
 
Klithede er kortlagt på 1.680 hektar i området. Hele 84% af arealet 
er i god naturtilstand, mens resten er i moderat naturtilstand. Struk-
turindekset er på stort set hele arealet forholdsvist højt, hvilket bl.a. 
kan skyldes, at klithederne i vidt omfang har været en del af det om-
talte EU-LIFE-naturplejeprojekt indenfor de senere år. Artsindekset er 
generelt lidt lavere end strukturindekset, hvilket indikerer, at de ka-
rakteristiske arter er ikke så udbredte, som de kunne være. 
 
Skovklit er kortlagt på ca. 9 ha. Struktur- og artklasse er god (klasse 
II) og samlet set er skovklittens tilstand god (klasse II). 
  
 

 
 
Naturtypen klitlavning (her set fra luften) er karakteriseret ved at 
være en mosaik af fugtige lavninger og mere tørre partier med 
dværgbuske. Foto: John Frikke. 
 
 
Lidt over halvdelen af de kortlagte klitlavninger (363 hektar) er i god 
naturtilstand, mens de resterende arealer er i moderat – ringe natur-
tilstand. Arealerne i lavere naturtilstand er typisk påvirket af tilgro-
ning med højere urter eller vedplanter. 
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Indlandsklitter er udelukkende registreret og kortlagt i Tange Bakker 
ved Ribe. Både forekomster med visse-indlandsklit og græs-
indlandsklit er i god naturtilstand.  
Tør hede i moderat tilstand er registreret på et ca. 2 hektar stort are-
al syd for udløbet af Varde Å. De karakteristiske arter for naturtypen 
er registreret i området, men forekomsterne er præget af kraftig til-
groning. 
 
Der er kortlagt enkelte forekomster af surt overdrev i området på i alt 
18 hektar, næsten hele arealet er i god naturtilstand 
 
De knap 100 hektar tidvis våd eng er registreret spredt i habitatom-
rådet, ofte på arealer umiddelbart ovenfor, men i tilknytning til stran-
dengsarealer. To tredjedele af arealet er i god-høj naturtilstand, 
mens den sidste tredjedel er i moderat naturtilstand.  
 
Tørvelavning er registreret på ca. 2 hektar i moderat – god naturtil-
stand. Artsindekset er generelt forholdsvis højere end strukturindek-
set, hvilket bl.a. skyldes at arealerne er påvirket af begyndende til-
groning med vedplanter og høje urter. 
 
Der er kortlagt i alt 18 hektar rigkær dels i Varde Ådal og langs Ribe 
Østerå, dels kystnært på Fanø og Rømø. Knap en tredjedel af arealet 
er i god naturtilstand, mens de to tredjedele er i moderat naturtil-
stand. For arealerne i moderat naturtilstand gælder, at strukturindek-
set er lavere end artsindekset, hvilket indikerer, at de karakteristiske 
arter er tilstede, men strukturen på arealerne er præget af tilgroning 
med vedplanter og høje urter.  
 
Våd hede, kalkoverdrev, stilkege-krat og skovbevokset tørvemose er 
på udpegningsgrundlaget, men er ikke registreret i området.  
 
Se kort med tilstandsvurdering af de enkelte forekomster i Natura 
2000-området på Naturstyrelsens hjemmeside 
www.naturstyrelsen.dk. 
  
Der er endnu ikke udviklet et system til vurdering af tilstanden for en 
række lysåbne naturtyper, marine naturtyper, større søer, vandløb 
samt fugle og andre arter. 
 
Vurdering af bevaringsstatus/prognose 
Miljømålsloven og skovloven fastsætter som et overordnet mål, at 
naturtyper og arter, som Natura 2000-områderne er udpeget for, skal 
have en gunstig bevaringsstatus. Gunstig bevaringsstatus er define-
ret i Habitatdirektivet (figur 5). 
 

 

http://www.blst.dk/
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Gunstig bevaringsstatus 
 
En naturtypes ”bevaringsstatus” anses for ”gunstig”, når 
 

• det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker in-
den for dette område, er stabile eller i udbredelse, og 

• den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige 
for dets opretholdelse på langt sigt, er til stede og sandsynligvis 
fortsat vil være det i en overskuelig fremtid, samt når 

• bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den på-
gældende naturtype, er gunstig 

 
En arts ”bevaringsstatus” anses for ”gunstig”, når 
 

• data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art vi-
ser, at arten på langt sigt vil opretholde sig selv som en levedyg-
tig bestanddel af dens naturlige levesteder, og 

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

• der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort le-
vested til på langt sigt at bevare dens bestande 

 
Figur 5. Habitatdirektivets definition af gunstig bevaringsstatus på 
biogeografisk niveau for naturtyper og arter. 
 
 
Gunstig bevaringsstatus skal generelt opnås inden for hver af Dan-
marks to biogeografiske regioner, nemlig den kontinentale og den 
atlantiske region. Gunstig bevaringsstatus skal dog ifølge EU’s vejled-
ning til direktivets artikel 6 også anvendes på de enkelte Natura 
2000-områder, men der findes ingen retningslinjer for, hvorledes 
denne vurdering skal foretages. Den første Natura 2000-plan laves 
derfor på grundlag af tilgængelig viden og derfor alene ud fra en 
prognose for de enkelte naturtypers og arters udvikling. 
 
Prognosen for de kortlagte naturtyper er bestemt på områdeniveau 
ud fra de enkelte forekomsters natur/skovtilstand og aktuelle trusler 
og inddeles i gunstig eller ugunstig prognose. Naturtyper i til-
standsklasse I (høj tilstand) eller II (god tilstand) har en gunstig 
prognose, hvis det vurderes, at tilstanden også kan opretholdes på 
langt sigt. I mange tilfælde forudsætter det, at der gennemføres den 
for naturtyperne nødvendige indsats i form af naturpleje, begræns-
ning af næringsstoftilførsel, forbedring af hydrologiske forhold m.m. 
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Prognosen for de øvrige naturtyper og alle arterne er baseret på den 
bedste tilgængelige viden. Her benyttes begreberne vurderet gunstig, 
vurderet ugunstig og ukendt prognose.  
 
Gunstig bevaringsstatus for fuglearterne skal opnås nationalt. Der 
findes i EU ingen faste retningslinjer for vurdering heraf. Den første 
Natura 2000-plan laves derfor på grundlag af tilgængelig viden og 
derfor alene ud fra en prognose for de enkelte naturtypers og arters 
udvikling. 
 
I Natura 2000-området er der foretaget følgende vurdering af prog-
nosen for naturtyper og arter: 
 
Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for: 
 

• Arterne bæklampret, spættet sæl og odder, som forekommer 
med stabile eller voksende bestande i området. 

• Trækfuglene kortnæbbet gås, mørkbuget knortegås, bramgås, 
gravand, krikand, pibeand, spidsand, skeand, sortand, strand-
skade, strandhjejle, hjejle, stor regnspove, lille kobbersneppe, 
hvidklire, rødben, almindelig ryle og islandsk ryle, som raster i 
stabile eller stigende bestand i Vadehavsområdet. 

 
Prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig for: 
 

• De marine naturtyper sandbanker, vadeflader, bugter, flod-
mundinger og rev, på grund af uhensigtsmæssige nærings-
stofforhold. 

• Strandeng på grund af unaturlige vandstandsforhold, tilgro-
ning og manglende, målrettet naturpleje. 

• Grå/grøn klit og klitlavning, på grund af tilgroning, invasive ar-
ter og næringsstofbelastning. 

• Klithede, visse-indlandsklit, revling-indlandsklit og græsind-
landsklit grundet næringsstofbelastning og manglende land-
skabsdynamik. 

• Våd hede og tidvis våd eng på grund af tilgroning, invasive ar-
ter og uhensigtsmæssige vandstandsforhold. 

• Tør hede, tørvelavning og surt overdrev grundet tilgroning, in-
vasive arter og næringsstofbelastning. 

• Skovklit på grund af luftbåren N-belastning. 
• Rigkær på grund af næringsstofbelastning, uhensigtsmæssige 

vandstandsforhold og invasive arter. 
• Snæbel og laks på grund af spærringer, manglende gy-

de/opvækstområder samt forringet vandkvalitet. 
• Ynglende klyde og hvidbrystet præstekrave på grund af tilgro-

ning, forstyrrelser og prædation. 
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• Ynglende almindelig ryle på grund af tilgroning, uhensigts-
mæssig hydrologi og uhensigtsmæssig drift.   

• Ynglefuglene sandterne, splitterne, havterne og fjordterne på 
grund af uhensigtsmæssig drift, forstyrrelser og prædation.  

• Dværgterne som ynglefugl på grund af forstyrrelse og præda-
tion. 

• Trækfuglen lysbuget knortegås på grund af mangel på egnede 
fouragerings- og rasteområder. 

• Trækfuglen ederfugl på grund af mangel på egnede fourage-
rings- og rasteområder og invasive arter.  

• Trækfuglene hvidbrystet præstekrave og klyde på grund af 
mangel på egnede fouragerings- og rasteområder. 

 
Prognosen er ukendt for: 
 

• Laguner på grund af manglende kendskab til naturtypen. 
• Enårig strandengsvegetation, vadegræssamfund, forklit og 

hvid klit på grund af manglende kortlægning.  
• Stilkege-krat og skovbevokset tørvemose er på udpegnings-

grundlaget, men er ikke kortlagt i området. 
• Næringsrig sø, søbred med småurter, kransnålalgesøer og 

brunvandede søer på grund af manglende kortlægning.  
• Havlampret og flodlampret, p.g.a. manglende viden om arter-

nes bestandsstørrelse og bevaringsstatus. 
• Dyndsmerling, og stavsild da arternes krav til gydeområder, 

bestandsstørrelse og bevaringsstatus er ukendt. 
• Marsvin, gråsæl og trækfuglene sandløber og dværgmåge på 

grund af manglende kendskab til arternes forekomst og krav 
til levesteder. 

• Vandløb, da tilstanden i en stor del af vandløbene er ukendt. 
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Prognosen for spættet sæl er gunstig mens den for gråsæl er ukendt 
på grund af manglende kendskab til artens udbredelse og krav til le-
vested. Foto: John Frikke. 
 
 
Målsætning 
 
Det overordnede mål er at sikre eller genoprette gunstig bevarings-
status for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget i 
de enkelte Natura 2000-områder (jf. dog nedenfor om eventuelle 
modstridende interesser).  
 
Der opstilles en overordnet målsætning for området. Den overord-
nede målsætning angiver det overordnede sigte for, hvorledes områ-
det skal udvikle sig både for at sikre områdets integritet og en gun-
stig bevaringsstatus for arter og naturtyper. 
 
Målsætningen skal endvidere fremhæve de naturtyper og arter, der 
udgør den største arealandel af området, og endelig fremhæves fore-
komster af naturtyper og arter, der har stor vigtighed på nationalt 
og/eller biogeografisk niveau. 
 
En vurdering af denne betydning foretages efter følgende kriterier: 
 
- Stort areal, levested eller bestand 
- Få forekomster 
- Truede naturtyper og arter 
- Særlige danske ansvarsområder 
 

 



 
 

Natura 2000‐plan 
 
 
 
 
 

 
Miljøministeriet, Naturstyrelsen 

30 

Der opstilles desuden mere konkrete målsætninger, der fastlægger 
de langsigtede mål for udviklingen i areal og tilstand for de enkelte 
naturtyper og arters levesteder. Målfastsættelsen tager udgangs-
punkt i den tilstand, som er vurderet for naturtyper og arters leve-
sted efter tilstandsvurderingssystemet. Hvor der ikke er udviklet et 
sådant system, skal gunstig bevaringsstatus sikres eller genoprettes 
på baggrund af bedste faglige viden. Da der endnu ikke er udviklet et 
tilstandsvurderingssystem til brug for vurdering af areal og tilstand af 
levestederne for fuglearterne, er fastsættelse af målsætningen for de 
enkelte fuglearter på udpegningsgrundlaget sket på baggrund af en 
vurdering af, om størrelsen og kvaliteten af levestedet kan rumme 
bestanden, og ikke på om bestanden rent faktisk er til stede. De i 
planen angivne bestandsstørrelser er fastsat på baggrund af den offi-
cielle danske indmelding til EU. 
 
Såvel overordnet målsætning som de konkrete målsætninger rækker 
ud over 1. planperiode og beskriver en tilstand, der tager hensyn til 
potentialet i de lokale naturforhold. Målsætningerne afspejler desuden 
en afvejning af eventuelle modstridende interesser efter retningslinjer 
angivet i By‐ og Landskabsstyrelsen 2009: ”Retningslinjer for den 
statslige Natura 2000‐planlægning: Målfastsættelse og indsatspro-
gram”. 
 
Overordnet målsætning for Natura 2000-området 
Målsætningen er, at hele Vadehavsområdet med dets mange beskyt-
telsesområder er kendetegnet ved en god naturtilstand. I området er 
der fokus på de marine naturtyper, Varde Ådals brakvandsprægede 
miljø, Tøndermarsken og andre inddigede marskområder og åer med 
udløb til vadehavet samt hele områdets funktion som levested og 
rasteplads for en lang række ynglende og trækkende fugle og andre 
arter. 
 
Dette forudsætter bl.a., at den store, marine del af området med dets 
dyb, render, rev, sandbanker og vidtstrakte vadeflader samt de til-
stødende vandløb præges af en god vandkvalitet, som én af forud-
sætningerne for ideelle livsbetingelser for det helt unikke plante- og 
dyreliv, som kendetegner det store tidevandsområde og dets karakte-
ristiske landskaber. 
 
De betydelige, marint tilknyttede naturtyper som klitter og stranden-
ge sikres en god naturtilstand.   
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De store områder med uforstyrrede tidevandspåvirkede naturtyper er 
det helt særlige ved Vadehavsområdet, og det afspejles i den over-
ordnede målsætning. Strandeng på Skallingen. Foto: John Frikke.   
 
 
De overordnede mål er: 
 

• At områdets økologiske integritet sikres i form af en for natur-
typerne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næ-
ringsstofbelastning, bekæmpelse af invasive arter og gode 
sprednings- og etableringsmuligheder for flora og fauna. 

• At Vadehavet fastholdes som et af landets vigtigste yngle- og 
rasteområder for havpattedyr, fugle og fisk knyttet til kystom-
råder med bl.a. tidevandspåvirkede strandenge og lavvandede 
havområder. 

• At de marine naturtyper er præget af en god vandkvalitet og 
en rig bundvegetation og -fauna, som bl.a. vil sikre føde-
grundlaget for de mange dyre- og fuglearter, der har deres le-
vesteder her. 

• At de mange dynamiske naturtyper prioriteres højt og fasthol-
des som typiske for området.  

• At de lysåbne naturtyper og skovnaturtyperne sikres en god 
naturtilstand, og forekomsterne gøres mere sammenhængen-
de. 

• At naturtypernes funktion som bl.a. levesteder for træk- og 
ynglefugle og øvrige arter på udpegningsgrundlaget sikres. 

• Naturtyperne flodmunding, rigkær, våd hede og surt overdrev 
er truede på nationalt biogeografisk niveau eller forekommer 
kun i få Natura 2000-områder. Disse naturtyper prioriteres 

 



 
 

Natura 2000‐plan 
 
 
 
 
 

 
Miljøministeriet, Naturstyrelsen 

32 

derfor højt i området, deres areal øges og der skabes sam-
menhæng mellem fragmenterede forekomster. 

• Vadehavsområdets forekomster af strandenge, grå/grøn klit, 
klithede, klitlavning, tidvis våd eng, og skovklit udgør mere 
end 5 % af det samlede kortlagte areal i den atlantiske region, 
og prioriteres derfor højt. Det samme gælder for naturtyperne 
vadeflade og enårig strandengsvegetation, der ikke er syste-
matisk kortlagt men alligevel vurderes at udgøre en meget 
væsentlig andel af det samlede danske areal for hver af natur-
typerne. 

• At levestederne for arterne på udpegningsgrundlaget er til-
strækkeligt store og uforstyrrede og rummer gode fourage-
ringsmuligheder og uforstyrrede yngleområder. 

• En høj prioritering og styrket beskyttelse af gråsæl, marsvin, 
snæbel, majsild og stavsild og deres levesteder. Arterne er 
truede på nationalt biogeografisk niveau eller fåtallige (fore-
kommer kun i 1 – 3 beskyttelsesområder i Danmark). Snæb-
len er tilmed en såkaldt prioriteret art i EU-sammenhæng. 

• At sikre vandløbene som egnede levesteder for snæbel. For 
snæbel forudsætter dette fri passage og en selvreproduceren-
de gydebestand i vandløbet. Da snæblen er akut truet af ud-
ryddelse prioriteres forbedrede forhold for snæblen over gen-
etableringen af de mest hensigtsmæssige hydrologiske forhold 
for de våde naturtyper. 

• En høj prioritering af ynglefuglearter, der er truede på natio-
nalt biogeografisk niveau: Almindelig ryle, sandterne, splitter-
ne og dværgterne. 

• En høj prioritering af ederfuglen, som en trækfugleart, der er 
truet på nationalt biogeografisk niveau. Hertil hører også be-
skyttelse af artens levesteder og de tilknyttede naturtyper. 

• En høj prioritering og styrket beskyttelse af ynglefuglearter, 
som er fåtallige og kun forekommer i 1 – 3 beskyttelsesområ-
der i Danmark: Hvidbrystet præstekrave og sandterne. 

• En høj prioritering og styrket beskyttelse af trækfuglearter, 
som er fåtallige og kun forekommer i internationalt betydelige 
antal i 1 – 3 beskyttelsesområder i Danmark: Gravand, hvid-
brystet præstekrave, strandskade, strandhjejle, sandløber, is-
landsk ryle, stor regnspove, rødben og hvidklire og dværgmå-
ge. 

• En høj prioritering af trækfuglearterne lysbuget knortegås, 
mørkbuget knortegås, gravand, pibeand, krikand og spidsand. 
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Knortegåsen er talrig på træk og indgår i udpegningsgrundlaget for 
området. Foto: John Frikke. 
 
 
Konkrete målsætninger for naturtyper og arter 
Der opstilles følgende konkrete målsætninger, som fastlægger de 
langsigtede mål for naturtyper og arter i Natura 2000-området: 
 

• Naturtyper og arter sikres en gunstig bevaringsstatus. 
• For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til na-

tur/skovtilstandsklasse I eller II og gunstig prognose, vil ud-
viklingen i deres areal og tilstand være stabil eller i fremgang. 

• For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til na-
tur/skovtilstandsklasse III-V og/eller ugunstig prognose, vil 
udviklingen i deres natur/skovtilstand være i fremgang, såle-
des, at der opnås natur/skovtilstand I-II og gunstig bevarings-
status, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed dertil. 
Det samlede areal af naturtypen/levestedet vil være stabilt el-
ler i fremgang, hvis naturforholdene tillader det. Navnlig for 
skovnaturtyperne kan der være tale om en dynamisk situati-
on, hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, der 
over tid bidrager til arealmålet. 

• For naturtyper og arter uden tilstandsvurderingssystem 
og/eller med en ukendt prognose er målsætningen gunstig be-
varingsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal 
af levestederne for områdets udpegede arter stabiliseres eller 
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øges, således at der er grundlag for nedennævnte bestandstal 
eller – for arter uden bestandsmål – grundlag for tilstrækkeli-
ge, egnede yngle- og fourageringsområder. 

• Naturtypeforekomster i artsklasse I målsættes til tilstands-
klasse I og søges udvidet/sammenkædet, hvis de naturgivne 
forhold gør det muligt. 

• Der skabes forudsætninger for at arealet med rigkær øges, og 
hvor det er muligt sammenkædes, så det samlede areal kom-
mer til at udgøre i størrelsesordenen 30-50 ha. 

• Der skabes forudsætninger for at de sure overdrev i området 
udvides og sammenkædes, så det samlede areal kommer til at 
udgøre i størrelsesordenen 20-40 ha.  

• Arealet med våd hede udvides og sammenkædes, så det sam-
lede areal øges. 

• Der skabes grundlag for en bevaring eller en genopretning af 
gunstig bevaringsstatus for følgende arter med en ukendt be-
varingsprognose: Havlampret, flodlampret, dyndsmerling, 
stavsild, odder, marsvin, gråsæl. 

• Tilstanden og det samlede areal af levestederne for følgende 
arter med vurderet gunstig bevaringsprognose er stabil eller i 
fremgang: Spættet sæl og bæklampret. 

• Tilstanden og det samlede areal af levestederne for følgende 
arter med vurderet ugunstig bevaringsprognose er i fremgang: 
Snæbel og laks. 

• Tilstanden og det samlede areal af levestederne for følgende 
ynglefugle med vurderet ugunstig bevaringsprognose er i 
fremgang, så der er grundlag for bestande på mindst 40-50 
par hvidbrystet præstekrave, 700 par klyde, 15 par almindelig 
ryle, 320 par havterne, 35 par fjordterne, 2 par sandterne, 
100 par splitterne og 20 par dværgterne. 

• Tilstanden og det samlede areal af levestederne for følgende 
trækfugle med vurderet gunstig bevaringsprognose er stabil 
eller i fremgang, således at der er grundlag for rasten-
de/fouragerende bestande på mindst 25.000 mørkbuget knor-
tegås, 3.000 bramgås, 35.000 gravand, 17.000 krikand, 
54.000 pibeand, 8.000 spidsand, 2.000 skeand, 200.000 sor-
tand, 65.000 strandskade, 3.000 strandhjejle, 21.000 hjejle, 
5.600 stor regnspove, 56.000 lille kobbersneppe, 1.750 hvid-
klire, 10.300 rødben, 360.000 almindelig ryle og 5.000 is-
landsk ryle. 

• Tilstanden og det samlede areal af levestederne for følgende 
trækfugle med vurderet ugunstig bevaringsprognose er i 
fremgang, således at der er grundlag for rasten-
de/fouragerende bestande på mindst 2.200 lysbugede knorte-
gås, 42.000 ederfugl og 7.700 Klyde. Forekomst og målsæt-
ning for hvidbrystede præstekrave som trækfugl er ukendt. 
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• Der skabes grundlag for en bevaring eller en genopretning af 
gunstig bevaringsstatus for følgende trækfuglearter med en 
ukendt bevaringsprognose: Sandløber (mindst 3.000 individer) 
og dværgmåge. 

 
 

 
 
Tilstanden og det samlede areal af levestederne for splitterne vil dan-
ne grundlag for en bestand på ca. 100 par. Foto: John Frikke. 
 
 
Modstridende interesser 
En målsætning om gunstig bevaringsstatus for en bestemt naturtype 
kan indebære en nedprioritering af en anden naturtype eller art på 
udpegningsgrundlaget, og det er nødvendigt at foretage et valg.  
 
Indsatsen for at redde snæblen handler bl.a. om at etablere fri pas-
sage i vandløbet ved at nedlægge stemmeværker. Desuden forsøger 
man at øge snæbellarvernes overlevelse ved at etablere mere eller 
mindre permanent oversvømmede arealer langs åstrækninger i åda-
lene.  Der kan på konkrete lokaliteter opstå modstridende interesser 
mellem ønsket om at gennemføre disse tiltag af hensyn til snæbel og 
ønsket om at etablere de mest hensigtsmæssige hydrologiske forhold 
for naturtyperne tidvis våd eng, kildevæld og rigkær. Oversvømmelse 
af ånære arealer skal, hvis de naturgivne forhold gør det muligt, fore-
tages på arealer, hvor det ikke får negativ indflydelse på naturtyper-
ne eller arealer, der med indførelse af naturpleje indenfor overskuelig 
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tid vil kunne udvikle sig til disse naturtyper. Samme problematik 
gælder fjernelse af spærringer i vandløb, som kan medføre en lavere 
vandstand på de berørte strækninger af vandløbene samt i de tilstø-
dende landområder. Også dette søges undgået ved anvendelse af 
tekniske løsninger som etablering af stryg og slyngninger. 
  
Da snæblen er en prioriteret art, prioriteres forbedrede forhold for 
snæblen over retableringen af de mest hensigtsmæssige hydrologiske 
forhold for de våde naturtyper. 
 
Flere naturtyper i Vadehavsområdet er traditionelt set blevet udnyttet 
landbrugsmæssigt på forskellig vis, og naturindholdet på f.eks. en 
strandeng og i en eng afhænger i høj grad af omfanget af den land-
brugsmæssige drift og/eller plejeindsats. Heri kan der ligge et ele-
ment af modsatrettede naturinteresser, idet udpegningsgrundlagene 
for beskyttelsesområderne ved Vadehavet både omfatter fuglearter, 
som yngler og fouragerer i relativ høj strandengs- og engvegetation 
(f.eks. engsnarre, plettet rørvagtel, rørhøg og hedehøg) og arter, 
som er tilknyttet lavere vegetation (f.eks. mange af de ynglende va-
defugle og hvid stork samt fødesøgende flokke af svømmeænder og 
gæs). 
 
Overvågningen af f.eks. almindelig ryle og brushane viser, at deres 
yngleområder generelt set er for tørre. Hvis arealerne gøres vådere 
hele sommer-halvåret, er der til gengæld risiko for, at de fugtige 
strandenge og enge ”under-afgræsses” i en sådan grad, at vegetatio-
nen efter nogle år bliver for høj og tæt for de nævnte arter  
 
Natura 2000-områdets størrelse og karakter taget i betragtning bør 
de modsatrettede naturinteresser kunne håndteres gennem en mål-
rettet forvaltningsindsats.   
 
 
Indsatsprogram 
 
Opfyldelsen af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivernes krav om 
gunstig bevaringsprognose er en opgave som strækker sig over lang 
tid og kræver en omfattende indsats over flere planperioder. Det er 
derfor nødvendigt at prioritere indsatsen i den enkelte planperiode. 
Den nationale prioritering af indsatsen i 1. planperiode er formuleret i 
4 sigtelinjer, som lægger niveauet for indsatsen i planperioden. Sigte-
linjerne er beskrevet i bilag 3.   
 
Indsatsprogrammet der bygger på de 4 sigtelinjer beskriver indsatsen 
i den første planperiode 2010-2015 (for skovbevoksede fredskovs-
pligtige arealer dog frem til 2021). 
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Indsatsprogrammet består af en række generelle retningslinjer, 
som skal sikre den eksisterende naturtilstand. De generelle retnings-
linjer gælder for alle arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget, og 
den nødvendige indsats vil efterfølgende blive konkretiseret i de 
kommunale/statslige handleplaner. 
 
Indsatsprogrammet består desuden af en række konkrete retnings-
linjer, som skal sikre små naturarealer, ubeskyttede naturarealer og 
særligt truede arter og naturtyper. De konkrete retningslinjer giver 
en nærmere beskrivelse af den indsats, som i disse særlige tilfælde 
skal indarbejdes i de kommende handleplaner.  
 
Indsatsprogrammet indeholder ikke bindende krav til kommunernes, 
Naturstyrelsens eller andre offentlige lodsejeres brug af de virkemid-
ler og tiltag, som skal sikre den nødvendige indsats. Tiltag prioriteres 
og konkretiseres i handleplanerne eller i andre opfølgende tiltag. 
 
Indsatsprogrammet for Natura 2000-området omfatter nedenstående 
generelle og konkrete retningslinjer, som tillige er vist oversigtligt i 
bilag 2. 
 
Generelle retningslinjer 
Indsatser efter sigtelinje 1. Areal og tilstand af udpegede naturtyper 
og levesteder for udpegede arter må ikke gå tilbage eller forringes. 
 

1.1 Reduktion af kvælstof-deposition fra luften på områdets ha-
bitatnaturtyper sker ved administration af husdyrgodkendel-
sesloven der med ændringen af 10. februar 2011 har fast-
lagt et særligt beskyttelsesniveau af hensyn til bevarings-
målsætningen i Natura 2000-planlægningen. Den øvrige til-
førsel af næringsstoffer til typerne reduceres, herunder fra 
dræntilløb og fodring. For marine naturtyper, større søer og 
vandløb reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandpla-
nen. 

1.2 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hy-
drologi på strandeng, klitlavninger, våd hede, tidvis våd eng, 
hængesæk, kildevæld og rigkær. Det undersøges nærmere, 
hvor der er behov for at skabe en mere hensigtsmæssig hy-
drologi i skovnaturtyperne, og disse steder sikres den for 
skovnaturtyperne mest hensigtsmæssig hydrologi. 

1.3 De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig 
ekstensiv drift og pleje. Skovnaturtyperne sikres en skovna-
turtypebevarende drift og pleje. I særlige tilfælde kan per-
manent ophør af drift i skovnaturtyper (urørt skov) være 
nødvendig for at opfylde direktivforpligtigelsen, primært på 
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arealer, som i forvejen i en længere periode har haft minimal 
eller ingen hugst. 

1.4 Gennem hensigtsmæssig drift og pleje reduceres tilgronin-
gen af de lysåbne naturtyper mest muligt. 

1.5 Gennem hensigtsmæssig forvaltning og pleje sikres de ka-
rakteristiske, dynamiske naturtyper. 

1.6 Invasive arter søges bekæmpet og deres spredning forebyg-
ges så vidt muligt. 

1.7 Der sikres velegnede levesteder for følgende arter med vur-
deret gunstig eller ukendt bevaringsprognose:  
Havlampret, flodlampret, bæklampret, dyndsmerling, stav-
sild, marsvin, spættet sæl, gråsæl og odder.  
Trækfuglene bramgås, mørkbuget knortegås, gravand, krik-
and, pibeand, spidsand, skeand, sortand, strandskade, 
strandhjejle, hjejle, stor regnspove, lille kobbersneppe, 
hvidklire, rødben, almindelig ryle, islandsk ryle, sandløber og 
dværgmåge. 

1.8 Der sikres velegnede levesteder med individuel hensyntagen 
til arternes krav til hydrologi, drift, muligheder for spredning, 
målrettet pleje, raste- og fourageringsmuligheder og be-
grænsning af prædation for følgende arter med vurderet 
ugunstig bevaringsprognose: 
Fiskene laks og snæbel; ynglefuglene klyde, hvidbrystet 
præstekrave, almindelig ryle, sandterne, splitterne, havter-
ne, fjordterne og dværgterne; trækfuglene lysbuget knorte-
gås, ederfugl, hvidbrystet præstekrave og klyde. 

1.9 Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den en-
kelte arts sårbarhed overfor forstyrrelser for alle arter på 
udpegningsgrundlaget. Naturstyrelsen undersøger og vurde-
rer, hvor og i hvilket omfang, der er behov for konkret ind-
sats. 

1.10 For marsvin, spættet sæl og gråsæl sikres det, at projekter 
og aktiviteter ikke har væsentlige påvirkninger på forekom-
sten af marsvin i området.
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Rynket rose spreder sig i mange klitområder. Den søges bekæmpet 
og dens spredning forebygges. Foto: Naturstyrelsen Ribe. 
 
 
Konkrete retningslinjer 
Indsatser efter sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper 
og levesteder for arter, som ikke kan opretholdes ved drift af det nu-
værende areal alene, sikres ved arealudvidelse, sammenkædning af 
arealer, pleje af naboarealer og/eller etablering af spredningskorrido-
rer. 
 

2.1 Der skabes forudsætninger for, at forekomster af sure 
overdrev, tørvelavninger, kildevæld og rigkær kan sam-
menbindes hvor det er muligt (se også sigtelinje 4). 

2.2 Forholdene for ynglende kystfugle som hvidbrystet præ-
stekrave, klyde, sandterne og dværgterne sikres gennem 
et antal tilstrækkeligt store ynglesteder med mindst mulig 
forstyrrelse og prædation. 
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Forholdene for ynglende kystfugle, som eks. klyde, sikres mod for-
styrrelser og så vidt muligt mod prædation. Foto: Naturgrafik/Niels 
Lisborg. 
 
 
Indsatser efter sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er 
beskyttet af natur- og miljølovgivningen skal sikres. 
 

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

3.2 Skovnaturtyper sikres mod konvertering til andre træarter. 
Der kan dog være tale om en dynamisk situation, hvor det 
ikke nødvendigvis er de samme forekomster, der over tid 
bidrager til sikring af en skovnaturtype. 

3.3 Sikring af strande og enge som udgør væsentlige yngle- og 
fourageringsområde for arter som hvidbrystet præstekra-
ve, almindelig ryle, klyde, sandterne og dværgterne. 

3.4 Sikring af ålegræsbevoksninger, vadeflader, muslingeban-
ker og strandsumpe som udgør væsentlige raste- og føde-
søgningsområder for trækfuglearter som lysbuget knorte-
gås, ederfugl og spidsand. 

 
Indsatser efter sigtelinje 4. Der skal gøres en særlig indsats for na-
turtyper og arter, hvis biogeografiske status er i fare for at blive al-
vorligt forringet i 1. planperiode. 
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4.1 Der skabes forudsætninger for sammenbinding af forekom-
ster og for en mindre udvidelse af arealet med våd hede. 

4.2 Der skabes forudsætninger for en mindre udvidelse af are-
alet med surt overdrev. 

4.3 Tilstanden af rigkærene forbedres og der skabes forudsæt-
ninger for en mindre udvidelse af arealet på Fanø og Rø-
mø. 

4.4 Flodmundinger, rev og vadegræssamfund – udbredelsen 
og tilstanden sikres, og den karakteristiske, naturlige dy-
namik fastholdes. 

4.5 Der sikres tilstrækkeligt store og egnede levesteder for 
marsvin og gråsæl i Vadehavet. 

4.6 Der sikres tilstrækkeligt store og egnede levesteder for 
snæbel i vandløb, der afvander til Vadehavet. 

4.7 Forholdene for ynglende almindelig ryle, splitterne, dværg-
terne og sandterne sikres.  

4.8 Der sikres tilstrækkeligt store og egnede levesteder for 
trækfuglen ederfugl. 

 
 

 
 
Varde Å´s udløb i Ho Bugt er Vadehavets eneste uregulerede flod-
munding. Den naturlige dynamik fastholdes. Foto: John Frikke. 
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Forslag til mulige virkemidler 
Kommunerne, Naturstyrelsen og andre offentlige lodsejere/myndig-
heder udarbejder handleplaner, vælger virkemidler og foretager den 
konkrete forvaltning indenfor rammerne af indsatsprogrammet. 
 
De mulige virkemidler nævnt i bilag 2. Se www.naturstyrelsen.dk kan 
betragtes som eksempler på, hvorledes indsatsprogrammet kan gen-
nemføres.  
 
 
Sammenhæng og synergi med vandplan 
 
Natura 2000-planen er koordineret med vandplanen. Ifølge Vand-
rammedirektivet må tilstanden af vandområderne ikke forringes, og 
vandplanens indsatsprogram vil generelt forbedre den eksisterende 
vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande. Forbedringen 
sker ved reduktion i tilførslen af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer 
samt stedvis sikring af en mere naturlig hydrologi i ådale. Vandplanen 
vil desuden forbedre de fysiske forhold og sikre kontinuiteten på ud-
valgte vandløbsstrækninger. Disse indsatser forventes i de fleste til-
fælde at bidrage til at forbedre tilstanden i de vandafhængige habi-
tatnaturtyper og i levestederne for de arter, der er tilknyttet vand. 
 
Der er gode muligheder for at opnå andre synergieffekter mellem de 
2 planer, men i enkelte tilfælde kan der opstå konflikter, f.eks. hvor 
indsats efter vandplanen medfører oversvømmelser af habitatnatur-
typer eller levesteder for arter. 
 
Planlagt indsats efter vandplanen der kan påvirke udpegningsgrund-
laget i et Natura 2000-område væsentligt, skal konsekvensvurderes i 
henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. Indsatsen kan i givet 
fald kun gennemføres, hvis det på grundlag af bedste faglige viden 
dokumenteres, at aktiviteten ikke vil skade bevaringsmålsætningen 
for området. Potentielle konflikter mellem Vand- og Natura 2000-
planen skal som udgangspunkt afdækkes i forbindelse med vedtagel-
se af vandplanen.  
 
 
Strategisk miljøvurdering 
 
I medfør af bekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 af lov om 
miljøvurdering skal der foretages en miljøvurdering af planer og pro-
grammer, der omhandler fysisk planlægning og arealanvendelse, eller 
som kan påvirke et internationalt beskyttelsesområde væsentligt. 
 

 

http://www.blst.dk/
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I bilag 4 er der udarbejdet en miljørapport, der belyser konsekven-
serne ved at gennemføre Natura 2000-planen for område nr. N89 
Vadehavet.  
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Bilag 1. Kort over Natura 2000-områdets placering 
og afgrænsning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natura 2000-områdets afgrænsning. Natura 2000-område N89 VAde-
havet består af habitatområderne H78, H86, H90 og H239 (rød skra-
vering/afgrænsning) og fuglebeskyttelsesområderne F49, F51, F52, 
F53, F55, F57, F60, F65 og F67 (blå skravering). Andre Natura 2000-
områder er vist med sort afgrænsning. Nærværende delplan omhand-
ler H78, H86, H90 og F57. 
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Udbredelse og beliggenhed af Habitatområde nr. H86 Brede Å. 
Afgrænsning og beliggenhed af Habitatområde nr. H86 Brede Å. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgrænsning og beliggenhed af Habitatområde nr. H90 Vidå med til-
løb, Rudbøl Sø og Magisterkogen. 
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Bilag 2. Opsummering af Natura 2000-planen og 
mulige virkemidler 

 
En opsummering af Natura 2000-planens indhold, mål og indsatspro-
gram findes samlet i Bilag 2 - opdelt på de naturtyper og arter, der 
udgør udpegningsgrundlaget for det på gældende Natura 2000-
område.  
 
Se www.naturstyrelsen.dk – under opslag om plan for dette Natura 
2000-område. 
 
Bilaget indeholder endvidere en oversigt over mulige virkemidler, der 
er eksempler på, hvordan indsatsprogrammet kan gennemføres. 
 
Sammen med bilag 2 findes på hjemmesiden baggrundsmateriale for 
planerne samlet i basisanalyse og tillæg til basisanalyse samt henvis-
ning til kort over forekomst af de kortlagte og tilstandsvurderede na-
turtyper.  
 
 

 

http://www.blst.dk/
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Bilag 3. Væsentlige naturforvaltningsmæssige op- 
gaver 

 
Ved igangsætningen af Natura 2000-planprocessen blev der identifi-
ceret en række væsentlige naturforvaltningsmæssige opgaver. På 
baggrund her af blev der opstillet 4 sigtelinjer, der formulerer priori-
teringen af den nødvendige indsats. Sigtelinjerne sætter dermed 
rammerne for Natura 2000-planlægningen.  
De overordnede rammer er formuleret i nedenstående bilag. Teksten 
indgik i idéfasen for vand- og naturplanlægningen, juni – december 
2007.  
Antallet af naturtyper, der kortlægges og tilstandsvurderes er siden 
udvidet. 
 
Væsentlige naturopgaver 
Miljøministeriet har udarbejdet en oversigt over væsentlige naturfor-
valtningsmæssige opgaver i Natura 2000-planlægningen. Det er de 
opgaver, som tillægges den højeste prioritet i 1. planperiode fra 2010 
til 2015: 
 
Væsentlige naturforvaltningsmæssige opgaver i Natura 2000-
planlægningen: 
Danmark er ifølge Habitatdirektivet forpligtiget til at iværksætte de 
nødvendige foranstaltninger, der sikrer eller genopretter en gunstig 
bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør habitatområ-
dernes udpegningsgrundlag. 
Samtidig er Danmark forpligtet til, via gennemførelsen af Fuglebe-
skyttelsesdirektivet, at træffe egnede foranstaltninger med henblik på 
at beskytte yngle- og rasteområder for en række fuglearter. 
 
Væsentlige trusler mod naturen 
En række faktorer udgør de væsentligste trusler mod de direktivud-
pegede naturtyper og arter: 
 
Næringsstofbelastning medfører markante forringelser af terrestri-
ske naturtyper, søer, vandløb og kystnære farvande først og frem-
mest som følge af gødskning, afstrømning fra markarealer og kvæl-
stofnedfald. Store mængder næringsstoffer i naturen fremmer ensar-
tede næringskrævende artssamfund på bekostning af et alsidigt plan-
te- og dyreliv og medfører forringede forhold for den biologiske 
mangfoldighed og naturtyper og arter; 
 
Tilgroning ændrer på afgørende vis levevilkårene for en række plan-
te- og dyrearter, herunder fuglene. Det truer også især lysåbne na-
turtyper som moser, enge, klitter, heder, overdrev men også egesko-
ve ofte som følge af manglende eller utilstrækkelig drift; 
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Fragmentering skaber isolation af arternes bestande, hvorved de 
risikerer at uddø. Foruden et direkte tab af naturareal, forringes de 
eksisterende naturtypers tilstand og deres økologiske funktioner; 
 
Udtørring er en vedvarende trussel mod mange våde naturtyper og 
de tilhørende arter som følge af en ændring i de naturlige vandfor-
hold; 
 
Invasive arter er ikke hjemmehørende arter, der spreder sig. De 
optager plads og fortrænger det oprindelige plante- og dyreliv og fin-
des i dag på mange naturarealer; 
 
Forstyrrelse kan være en afgørende faktor navnlig for truede og 
sårbare arter, der på grund af levevis og specifikke krav til levested, 
vil være følsomme overfor menneskelige aktiviteter. 
Ofte vil truslerne påvirke i samme retning. For eksempel er tilgroning 
ofte en effekt af næringsstof-belastning og udtørring, tillige er presset 
på mange arter højt på grund af fragmentering, og det øges yderlige-
re med forekomst af for eksempel invasive arter og menneskelig for-
styrrelse.   
 
Overordnet målsætning 
Målsætningen er, at de udpegede naturtyper og arter på sigt opnår 
”gunstig bevaringsstatus”. Der skal opstilles en langsigtet målsætning 
for hvert af de udpegede Natura 2000-områder. 
 
Målsætningen rækker udover 1. planperiode og beskriver en tilstand, 
der tager hensyn til potentialet i de lokale naturforhold og i de udpe-
gede områder som helhed. 
 
Sigtelinjer for indsatsen i 1. planperiode 
Natura 2000-planen skal under hensynstagen til den overordnede 
målsætning opstille konkrete retningslinjer for indsatsen i 1. planpe-
riode for hvert enkelt beskyttelsesområde. Det kan være en indsats, 
som strækker sig ud over planperioden, men som skal iværksættes 
nu. 
 
Opfyldelsen af Habitat- og Fuglebeskyttelses-direktivernes krav om 
”gunstig bevaringsstatus” er en opgave, som strækker sig over lang 
tid og kræver en omfattende indsats. Det er derfor nødvendigt at 
prioritere og målrette indsatsen i den enkelte planperiode. Den natio-
nale prioritering af indsatsen i 1. planperiode fokuserer på at sikre 
naturtilstanden for udpegede naturtyper og bestandene for udpegede 
arter. Der vil på baggrund af naturmæssige forskelligheder være re-
gionale forskelle i gennemførelsen af indsatsen. 
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Sikring af naturtilstanden af eksisterende naturarealer og ar-
ter i beskyttelsesområderne 
Ifølge direktiverne skal de naturtyper og arter, der udgør områdernes 
udpegningsgrundlag, have en gunstig bevaringsstatus. Der er således 
en forpligtigelse til at sikre naturen mindst samme tilstand som ved 
direktivernes ikrafttræden. Dette kræver ofte en løbende driftsindsats 
og en vedvarende indsats mod næringsstofbelastningen på de eksi-
sterende naturarealer for at opretholde eller genoprette dem i samme 
tilstand. 
 
Sikring af de små naturarealer 
De små naturarealer er ofte i dårlig naturtilstand, blandt andet fordi 
de er så små, at påvirkningen fra omgivende arealer har stor betyd-
ning. En udvidelse af små naturarealer indenfor beskyttelsesområ-
derne samt eventuelt sammenkædning af arealer via spredningskor-
ridorer og trædesten kan være nødvendig for at opretholde naturtil-
standen også på længere sigt. 
 
Sikring af naturtyper og levesteder som lovligt kan ødelægges 
Der skal ske en sikring af de naturtyper og levesteder, der ikke er 
beskyttet mod aktiviteter, som direkte kan ødelægge dem. Det drejer 
sig for eksempel om skovens naturtyper og sten- og boblerev på ha-
vet. Der vil derudover være andre ikke beskyttede levesteder for vis-
se af direktivernes arter, hvor en sikring kan være nødvendig, for 
eksempel for visse fuglearter. 
 
Indsats for truede naturtyper og arter 
For naturtyper og arter, hvis status på landsplan er i fare for at blive 
voldsomt forringet i 1. planperiode, og hvor der er en fare for, at de 
forsvinder fra den danske natur på sigt kan en egentlig naturgenop-
retningsindsats og/eller målrettet drift være nødvendig. Som eksem-
pler på truede naturtyper og arter kan nævnes højmoser, eremit og 
sortterne. 
 
Natura 2000-planlægningen fastlægger desuden retningslinjer for 
myndighedernes skønsmæssige beføjelser efter lovgivningen i øv-
rigt.   
 
Natura 2000 og Vandrammedirektivet 
Gennemførelsen af Vandrammedirektivet og vandplanerne forventes 
at bidrage til at imødegå nogle af ovennævnte trusler. Eksempelvis 
genskabes nye naturområder i ådale, og vandkvaliteten vil blive for-
bedret. Omfanget af synergieffekten mellem Natura 2000 og Vand-
rammedirektivet vil blive tydelig undervejs i planprocessen. For vand-
forekomster, der også er omfattet af Natura 2000-direktiverne, vil 
det strengeste af miljømålene være gældende. 
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Med målbekendtgørelsen er der fastlagt nærmere retningslinjer for 
fastsættelse af mål i Natura 2000-områderne og defineret en 5-
trinskala for naturtilstanden i 18 lysåbne naturtyper. Et tilsvarende 
tilstandssystem er under udarbejdelse for de 10 skovnaturtyper og 
for direktivernes arter. På et senere tidspunkt vil et tilstandssystem 
for såvel de ferske som de marine naturtyper blive udarbejdet. 

 



 
 

Natura 2000‐plan 
 
 
 
 
 

 
Miljøministeriet, Naturstyrelsen 

51 

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 89 Vade-
havet, Habitatområderne H78, H86 og H90 samt 
Fuglebeskyttelsesområde F57 
 

- kan læses på Naturstyrelsens hjemmeside, se 
www.naturstyrelsen.dk under opslag om plan for dette Natura 
2000-område. 

 

 

http://www.blst.dk/
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Bilag 5. Fiskeriaktivitet i Natura 2000-området 
 
Fiskeriaktivitet med garn og bundtrawl ifølge VMS data fra 2010 for 
alle fartøjer over 15 meter er vist i nedenstående kort. VMS står for 
Vessel Monitoring System, og er et satellitbaseret overvågningssy-
stem for fiskefartøjer, der regelmæssigt sender data til fiskerimyn-
dighederne om fartøjers position, kurs og fart.  
 
VMS systemet er obligatorisk for fiskefartøjer over 15 meter (12 me-
ter fra 1. januar 2012). Der sendes signaler hver time, og disse data 
giver således en indikation af det fiskerimønster, som var gældende 
for året 2010.  Det præcise fiskeri fra fartøjer under 15 meter kendes 
ikke, da fartøjer under 15 meter i 2010 ikke var forpligtet til af have 
VMS om bord. 

 
Fiskeriaktivitet med garn og bundtrawl ifølge VMS data i år 2010 fra 
både over 15 meter.  
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