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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse 


for Vidå med t illøb, Rudbøl Sø og Magisterkogen  


(Na tura  2000-område  nr. 89, EF-habita tområde  nr. 90) 


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


Natura 2000-planerne bygger på den eksisterende viden om naturforholdene. Denne viden er 
områdevis blevet opgjort i basisanalyserne for hhv. Natura 2000-skovplanlægning, Natura 
2000-havplanlægning samt Natura 2000-planlægning for øvrige arealer. Basisanalyserne, der 


udgør en del af den færdige plan for Natura 2000-området, blev offentliggjort i 2007 og kan 
ses på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside (www.blst.dk/Natura2000plan). 


Dette tillæg opsummerer den viden, der – ud over basisanalysens – supplerende indgår som 
grundlag for Natura 2000-planen. Tillægget er opbygget med et indhold og en struktur, der 
svarer til basisanalysens opbygning. 


For nogle områder er der på baggrund af basisanalysen eller overvågningsdata mv. foretaget 
ændringer i udpegningsgrundlaget. Det gældende udpegningsgrundlag kan ses i figur 2 i na-
turplanen. I det tilfælde at nye arter er tilføjet udpegningsgrundlaget er vurderinger af deres 
levestedsareal opgjort i dette bilag. 


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


skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer og/eller en genkortlægning af i første omgang 
oversigtligt kortlagte arealer. De ny- eller genkortlagte arealer har bidraget med ny viden af 
betydning for Natura 2000-planerne. 


Der er foretaget nye overslagsberegninger af den luftbårne kvælstofdeposition til de kortlagte 
naturtyper. Beregningerne omfatter nu alle kortlagte arealer af både lysåbne naturtyper og 


skovnaturtyper. 


I nogle områder er der endvidere sket væsentlige ændringer i driften, igangsat naturgenopret-
ningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af basisanalyserne. 


 


1. BESKRIVELSE AF OMRÅDET 


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



http://www.blst.dk/Natura2000plan





 


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 art er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag: Odder. 


 


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. 


Data om ny-/genkortlagte naturtyper er medtaget såfremt der er tale om nykonstaterede na-


turtyper eller væsentlige ændringer i forhold til oplysningerne i basisanalysens afsnit 2 eller 7. 
Data om nye arter er medtaget såfremt der er nye oplysninger i forhold til basisanalysens af-
snit 7. 
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Reviderede udpegningsgrundlag.  


Nr. Naturtype/art Regi- 
streret  


areal (ha) 


Antal 
fore- 


komster 


Kilde 


Terrestriske naturtyper        


3150 
Næringsrige søer og vandhuller 
med flydeplanter eller store 
vandaks 


Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


3260 Vandløb med vandplanter Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


  Antal forekom-
ster 


Areal (ha)/ 
vandløb (km) 


 


1096 Bæklampret (Lampetra planeri) Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


1099 
Flodlampret (Lampetra fluviati-
lis) 


Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


1113 
*Snæbel (Coregonus oxyrhyn-
chus) 


Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


1145 
Dyndsmerling (Misgurnus fossi-
lis) 


Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


1355 Odder (Lutra lutra) (ny) Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


 


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper/arter på det reviderede udpegningsgrund-
lag i habitatområde nr. 90 med væsentlige ændringer er markeret med (ny). Data stammer fra 1) NOVA-


NA-overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Sønderjyllands  Amts  overvågning i perioden 1988-2006. 


2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende kortlægning 
2007-08 (DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses  på By- og Land-


skabsstyrelsens hjemmes ide. *Prioriteret naturtype.  
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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.  


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 
(%) 


Tønder 11,8 8,2 20 25 % 


Landsgennemsnit 8,0 9,0 17 33 % 


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


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


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


Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i den kommune, hvori Natura 2000-området ligger, er 20 
kg N/ha/år, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og 


ammonium (NHy) er ca. 48 % højere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale 
og regionale husdyrhold har en relativt stor indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Ned-
faldet af NOx’er – der overvejende stammer fra transport, energiproduktion og industri – er 
mindre end landsgennemsnittet. 


 


Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 


Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbelastningen af et naturområ-
de variere alt efter om der ligger husdyrbrug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er hus-
dyrbrug i nærområdet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper 
varierer i forhold til ruheden. Der er f.eks. stor forskel på, hvor meget der afsættes på en skov 


(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. 


Der er ingen kortlagte naturtyper med overslagsberegning af lokal kvælstofbelastning i H90
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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 udpeg-
ningsgrundlaget 


Odder 


Bestand: Ikke kendt i området. 
Odderen var i slutningen af 1950erne udbredt i det meste af Danmark med undtagelse af bl.a. 


Bornholm, Samsø og Læsø. En undersøgelse i 1980 viste, at den danske bestand var gået dra-
stisk tilbage og der blev iværksat en række forvaltningsmæssige tiltag. Bestandsudviklingen 
har siden været positiv og odderen lever nu i store dele af Jylland. I 2007 fastslog DNA-
analyser af prøver fra ekskrementerne, at der også stadig findes odder i Vestsjælland. 


Foreløbig trusselsvurdering: Trafikdrab vurderes at være en trussel i området. 


Der bliver årligt dræbt 30-40 oddere i trafikken, og det sker oftest, hvor en vej krydser et 
vandløb. Erfaringer har vist, at en del af disse trafikdrab kan undgås ved at der etableres fast 
grund af banketter, sandbanker, græs eller sten under broen. De fleste oddere vil nemlig ikke 
svømme under vejen, men gerne krydse under den via fast grund. 
Tidligere druknede oddere ofte i fiskeruser. Ifølge gældende lov skal man nu bruge stoprist 


eller spærrenet i åleruser.  


Potentielle levesteder: Vandløb og vådområder. 
Odderen lever i tilknytning til både stillestående og rindende salt- og ferskvand. Uforstyrrede 
vandløb, søer, moser og fjordområder, med gode skjulmuligheder i form af vegetation, er op-
lagte levesteder. 


Da odderen er nataktiv, opholder den sig om dagen i en hule i brinken, under trærødder eller 
under buske. 
Både hanner og hunner hævder territorium, men hannens er større end hunnens, og kan 
strække sig over mere end 10 kilometer vandløb. Kun i parringstiden færdes hannen og hun-
nen sammen. 


De fleste unger bliver født om sommeren eller i efteråret, selvom odderen kan føde unger på 
alle tidspunkter af året. Et kuld på 2-3 unger fødes, når hunnen har været drægtig i ca. 60 
dage. Ungerne er et år gamle før de kan klare sig selv. 
For at odderen yngler, skal der i dens territorium være skjul eller fristeder i form af rørskov, 
krat eller anden bevoksning. Der skal også være ringe menneskelig aktivitet, det vil sige et 
minimum af færdsel, lystfiskeri og jagt. Findes der tilstrækkelige skjul, er odderen mere tole-


rant overfor menneskelige forstyrrelser. 
Den danske odderbestand er i fremgang og det skyldes ikke mindst, at man i visse større om-
råder har sikret dens levesteder, og her tager særlige hensyn til odderne. Blandt andet sikrer 
man odderne såkaldte fristeder, ved at vegetationen - og dermed dyrenes skjulesteder - ikke 
fjernes langs bredderne.  


Bibeholdelse af krat langs vandløbene sikrer gode skjulesteder for dyrene. 
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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.  


 


6. ÆNDRET NATURFORVALTNING OG PLEJE 


Danmark har opnået støtte fra EUs LIFE-fond til et naturgenopretningsprojekt til ca. 100 mio. 
kroner, som skal redde snæblen. 
Naturprojektet omfatter en lang række delprojekter i de fire sydvestjyske vandløb: Varde Å, 
Sneum Å, Ribe Å og Vidå. 
Projektbeskrivelse kan ses på http://www.snaebel.dk/Projektet/
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Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i habitatområde nr. 78 og 
fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 57, 60 og 65           
    Side 3


1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde er udpeget 
som både habitatområde og fuglebeskyttelsesområde.  
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde 134.730
F49 Engarealer ved Ho Bugt 2.711
F51 Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb 6.701
F52 Mandø 854
F53 Fanø 4.439
F55 Skallingen og Langli 2.367
F57 Vadehavet 115.671
F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen 6.598
F65 Rømø 6.964
Tabel 1.1: Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse. Da 
habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er delvist sammenfaldende, svarer det samlede areal ikke til summen af 
udpegningerne. Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
 
Der er kun medtaget kort over de fuglebeskyttelsesområder, hvor der er registreret 
skovnaturtyper. Der er kun registreret skovnaturtyper på Fanø som er dækket af F53 og Rømø 
som er dækket af F65. 
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fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 57, 60 og 65           
    Side 4


 
Figur 1.1: Kort over habitatområde nr. 78. Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
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Figur 1.2: Kort over fuglebeskyttelsesområde nr. 53. Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
 







 


Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i habitatområde nr. 78 og 
fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 57, 60 og 65           
    Side 6


 
Figur 1.3: Kort over fuglebeskyttelsesområde nr. 65.  Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
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Skovbevokset areal (ha) 


Nr. Navn 
Samlet 


skovbevokset areal 
(Top10DK) 


Heraf med 
fredskovspligt 


Heraf uden 
fredskovspligt


H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å 
og Varde Å vest for Varde 


 1.055 956 99


F49 Engarealer ved Ho Bugt 17 1 16
F51 Ribe Holme og enge med 


Kongeåens udløb 
14 0 14


F52 Mandø 2 0 2
F53 Fanø 825 779 46
F55 Skallingen og Langli 1 1 0
F57 Vadehavet 0 0 0
F60 Vidåen, Tøndermarsken og 


Saltvandssøen 
7 1 6


F65 Rømø 205 179 26
Tabel 1.2: Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er 
inkluderet i denne basisanalyse. Da habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er delvist sammenfaldende, svarer 
det samlede skovareal ikke til summen af arealerne. 
 
Habitatområdet er beliggende ca. 70 km langs den sydvestlige del af den jyske vestkyst. 
Området består af et stort fladvandet tidevandsområde med sand- og slikflader, der er adskilt 
af dybe render, samt enkelte sandbanker, der ikke bliver overskyllet ved normalt højvande. I 
området indgår fastlandstangen, Skallingen, samt en række langstrakte vadehavsøer, hvoraf de 
største er Fanø og Rømø. Området omfatter desuden kystnære, væsentligst strandengsarealer, 
samt en række udløbsstrækninger fra større vandløb. 
 
Det danske Vadehav udgør samlet Danmarks vigtigste vådområde og indeholder meget store 
naturværdier. Særligt udbredt er blandt andet de store sandflader blottet ved ebbe, 
klitnaturtyper og strandengsarealer. 
 
Vandløbsstrækningerne indeholder værdifuld vandløbsnatur og har forekomst af blandt andet 
den prioriterede fiskeart snæbel. Som levested for en særpræget flora og fauna har området 
betydning langt udover sine grænser. 
 
Samtidig er Vadehavet med tilgrænsende strandenge levested for mere end 500 dyrearter, 
fortrinsvis insekter, og 20 plantearter som ikke forekommer andre steder i Verden end netop 
her (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 
 


2 Udpegningsgrundlaget 
Habitatdirektivet fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede, 
sårbare eller sjældne i EU. Til dette formål er der udpeget en række særlige 
bevaringsområder, de såkaldte habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget 
med henblik på at beskytte bestemte habitatnaturtyper og arter af dyr og planter. Flere af 
disse habitatnaturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for 
beskyttelsen. Habitatnaturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne på direktivets 
bilag II. 
 
Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har til formål at beskytte levestederne for 
fuglearter, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder i EU. Til 
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dette formål er der udpeget en række fuglebeskyttelsesområder, hvor disse fugle yngler 
eller regelmæssigt gæster for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre. Hvert 
enkelt fuglebeskyttelsesområde er udpeget for at beskytte levesteder for en eller flere af de 
fuglearter, der er opført på direktivets liste I og artikel 4.2. 
 
 
 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 78 og fuglebeskyttelsesområde nr. 53 og 78. 
udpeget af hensyn til 21 habitatnaturtyper og 24 arter. 
Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering 
1095 Havlampret (Petromyzon marinus) - 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) - 
1099 Flodlampret (Lampetra fluviatilis) - 
1103 Stavsild (Alosa fallax) - 
1106 Laks (Salmo salar) (kun i ferskvand) - 
1113 *Snæbel (Coregonus oxyrhynchus) - 
1351 Marsvin (Phocoena phocoena) - 
1355 Odder (Lutra lutra) -/+ 
1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) - 
1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) - 
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand - 
1130 Flodmundinger - 
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe - 
1150 *Kystlaguner og strandsøer - 


1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der 
koloniserer mudder og sand - 


1330 Strandenge - 
1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) - 
1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) - 
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand - 
1130 Flodmundinger - 
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe - 
1150 *Kystlaguner og strandsøer - 


1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der 
koloniserer mudder og sand - 


1330 Strandenge - 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser - 
2120 Hvide klitter og vandremiler - 


2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og 
grønsværklit ) - 


2140 *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) - 
2170 Kystklitter med gråris - 
2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter + 
2190 Fugtige klitlavninger - 


3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store 
vandaks - 


3260 Vandløb med vandplanter - 
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng - 


6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter) - 
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6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund - 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop - 
7230 Rigkær - 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser + 
A050 Pibeand - 
A052 Krikand - 
A054 Spidsand - 
A056 Skeand - 
A063 Ederfugl - 
A065 Sortand - 
A141 Strandhjejle - 
A130 Strandskade - 
A160 Stor regnspove - 
A162 Rødben - 
A164 Hvidklire - 
A143 Islandsk ryle - 
A Sandløber - 
A031 Hvid stork - 
A272 Blåhals - 
A037 Pibesvane - 
A038 Sangsvane - 
A043 Grågås - 
A048 Gravand - 
A045 Bramgås - 
A157 Lille kobbersneppe - 
A084 Hedehøg - 
A082 Blå kærhøg - 
A122 Engsnarre - 
A132 Klyde - 
A021 Rørdrum - 
A081 Rørhøg - 
A119 Plettet rørvagtel - 
A140 Hjejle - 
A151 Brushane - 
A222 Mosehornugle - 
A040 Kortnæbbet gås - 
A197 Sortterne - 
A189 Sandterne - 
A193 Fjordterne - 
A194 Havterne - 
 Mørkbuget knortegås - 
A138 Hvidbrystet præstekrave - 
A149 Almindelig ryle - 
A195 Dværgterne - 
 Lysbuget knortegås - 
A191 Splitterne - 
A050 Pibeand - 
Tabel 2.1: Oversigt over de habitatnaturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget. En stjerne angiver, at 
naturtypen/arten er prioriteret af EU.  
-: betyder, at naturtypen/arten behandles i amtets eller de marine basisanalyser. 
+: betyder, at naturtypen/arten behandles i denne basisanalyse. 
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3 Datapræsentation 
Denne basisanalyse indeholder oplysninger om habitatnaturtyper og levesteder for arter på 
de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i Natura 2000 området.  
Oplysningerne stammer primært fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af 
habitatnaturtyper og arter, der er gennemført i 2005 og 2006. Kortlægningen er foretaget 
på baggrund af ”Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af skovnaturtyper 
og levesteder for arter i Natura 2000 områder” (Skov & Landskab 2006a). Desuden har 
især amterne gennem årene indsamlet en del data om naturtyper og arter, bl.a. gennem 
NOVANA1. 
 
Hermed en oversigt over de data, der er grundlaget for denne basisanalyse: 
 
Nr.  Habitatnaturtype Kortlagt areal (ha) / 


bestandsstørrelse (stk.) 
Bilag 


1355 Odder (Lutra lutra) Ukendt 2.1 


2180 Kystklitter med selvsåede bestande af 
hjemmehørende træarter 9 2.2 


Tabel 3.1: Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 
På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H78 er der i alt kortlagt 9 ha naturtype, som 
er på udpegningsgrundlaget. Ved kortlægningen er der ikke registreret forekomster af (91D0) 
*Skovbevoksede tørvemoser.  
 
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 og arter, som områderne er udpeget af hensyn til.  
 
Derfor er der foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod habitatnaturtyperne og arter i 
Natura 2000 området, som er præsenteret i bilag 3. Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der 
er en begrundet mistanke om, at de har en negativ betydning for naturtilstanden.  
 
 
Der fremgår af bilag 3, at væsentlige trusler i området er følgende:   
• Eutrofieringen vurderes at være en trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 


gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger middel i forhold til 
tålegrænseintervallet for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, 
om tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene.  


• Glansbladet hæg og invasive nåletræarter kan på længere sigt udgøre en trussel mod 
skovnaturtyperne i området. 


 


5 Modsatrettede interesser 
I visse tilfælde kan naturtyper og/eller arter antagelig kun opretholdes på bekostning af 


                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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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). 
 
Ved sikring af de lysåbne naturtyper kan naturtypen Kystklitter med selvsåede bestande af 
hjemmehørende træarter (2180) blive begrænset i sin udbredelse. 
 


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


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


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


• Inden for fredskovspligtige arealer inden for habitatområde nr. 78 og 
fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55 og 65 findes følgende fredninger: 
o Navn: Sønderho Hede (id.298700) 


Omfang: ca. 195,6 ha 
Fredet 10/12 1964 
Formålet med fredningen er bl.a. at bevare arealerne i deres tilstand på 
fredningstidspunktet. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a., at arealerne ikke må 
tilplantes. 


 
o Navn: Vestlige del af Rømø (id. 584800) 


Omfang:  ca. 640 ha 
Fredet 17/12 1985 
Formålet med fredningen er at bevare og pleje områdets plante- og dyreliv med de 
også landskabelige værdier, der knytter sig til variationen af klitheder, græsarealer, 
strandenge og vådområder, og således at området kan opretholdes som et værdifuldt 
raste- og ynglested for fugle. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a., at der ikke må plantes 
eller sås træer og buske. Forbudet gælder dog ikke beplantning, som 
klitmyndighederne udfører eller påbyder udført med henblik på bekæmpelse af 
sandflugt. 


 
o Navn: Rømø (id. 088800) 


Omfang: ca. 960 ha 
Fredet i 1947 og 1952 
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Fredning af arealer midt på Rømø og i 2. klitrække  
 
o Navn:  (id. 298701) 


Omfang:  ca. 1200 ha 
Fredet 29/11 1985 
Formålet med fredningen er at sikre opretholdelsen af et varieret naturområde med 
heder, strandenge, klitter, kær og moser og det deraf følgende dyre- og planteliv. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a., at der ikke må plantes 
træer og buske i fredningsområdet. 


 
o Navn: Vesterhede (id.791400) 


Omfang: ca. 138 ha 
Fredet 28/6 2002 
Formålet med fredningen er 1) at skabe en varig sikring af områdets landskabelige, 
naturhistoriske og kulturhistoriske værdier, herunder samspillet mellem 
hedearealerne og de egnstypiske huse, 2) at skabe mulighed for at der kan ske 
naturpleje og naturgenopretning i området, således at områdets natur- og 
kulturhistoriske værdier bevares og forbedres og 3) at sikre offentligheden adgang til 
arealerne og til veje og stier i området. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a., at der på dyrkede eller 
udyrkede arealer ikke må foretages beplantning, herunder anlæg af juletræs- eller 
pyntegrøntkulturer. 


 
o Navn: Koldby og Hjepsted (id. 279201) 


Omfang:  ca. 300 ha 
Fredet 20. august 1984 
Formålet med fredningen er at bevare området i dets tilstand på fredningstidspunktet. 


 


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) 
- - 0 
Tabel 7.1: Arter og habitatnaturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag, men som er registreret i 
forbindelse med kortlægningen. En * foran habitatnaturtypens eller artens navn betyder, at den er særligt 
prioriteret af EU. 
 


8 Liste over manglende data 
 


9 Liste over anvendt materiale 
 
Danmarks Naturfredningsforening (1994): "Fredede områder i Danmark" af Knud Dahl. 7. 
udgave, 1. oplag 1994. 
 
DMU (2000): Faglig rapport nr. 322: Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. 
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DMU (2003): Faglig rapport fra DMU, nr. 457, 2. udgave: ”Kriterier for gunstig 
bevaringsstatus”. 
 
DMU (2005a): Habitatnøgle, ver. 1.02 Appendiks 4a, 23. juni 2005, DMU. 
 
DMU (2005b): Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (Natura 2000 
typer), ver. 1.02 Appendiks 4b, af 23. juni 2005, DMU. 
 
DMU (2006): Faglig rapport nr. 582 NOVANA. Arter 2004-2005.  
 
Ribe Amt (2006): Natura 2000-basisanalyse. EF-Habitatområde nr. 78, 86 og 90 EF-
fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65 og 67. 
 
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 (1998): Rødliste 1997 over planter og dyr. 
 
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 (2006b): Natura 2000 kortlægning af skovarters levesteder 
www.skovognatur.dk/Natura 2000 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2007): http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/ 
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Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levesteder 
 
Bilag 1.1: Kort over habitatnaturtyper 
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Bilag 2 Data for naturtyper og arter 
2.1 Data for Odder Lutra lutra (1355) 
 
2.1.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.1.2 Levested  
Odderen lever i tilknytning til vådområder. Den findes såvel i stillestående som rindende vand 
i både saltvand og ferskvand. Søer og moser med store rørskovsområder er især velegnede 
levesteder (DMU 2006).   
 
Der henvises til Ribe Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for odder i 
habitatområde nr. 78 (Ribe Amt 2006). 
 
2.2.3 Bestand 
I forhold til det øvrige Europa er den danske odderbestand meget isoleret og har en 
bestandsstørrelse, der gør det usikkert, om den genetiske variation kan opretholdes. Den 
nationale bevaringsstatus er derfor foreløbigt vurderet som usikker (DMU 2000).  
 
I Rødliste 1997 er Odder kategoriseret som ”sårbar”(Skov- og Naturstyrelsen 1998). 
 
Ribe Amt har ved undersøgelser i NOVANA-programmet konstateret betydelig aktivitet efter 
Odder i Varde Å systemet (Ribe Amt 2006). Se nærmere beskrivelse: Natura 2000-
basisanalyse, EF-Habitatområde nr. 78. 
 
Overvågningsresultater for odder:  
Amt Antal stationer Antal positive stationer i 


1996 
Antal positive stationer i 


2004 
Ribe 93 1 stk. (1,1 %) 48 stk. (51,6 %) 
Kilde: DMU 2006  
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2.2 Data for Kystklitter med selvsåede bestande af 
hjemmehørende træarter (2180) 
 
Kystklitter med bevoksning af skovtræarter, som ikke er plantet. Træarterne skal være hjemmehørende 
i Danmark (inkl. skovfyr). Træerne kan vokse på klitten, i klitlavninger eller på anden bund overlejret 
af klitsand. Ung skov i fremvækst og kratagtig skov med f.eks. eg, birk eller asp hører med til 
naturtypen, ligesåvel som mere regulær skov. 
 
Artssammensætningen er meget variabel og afhængig af lokale forhold. Der er derfor ikke specificeret 
en liste over karakteristiske arter for typen. Bundvegetationen er ofte præget af arter, der let spredes 
vidt omkring, eller som har en så bred økologisk tilpasning, at de også kan eksistere på klitheden. 
Naturtypen kan i øvrigt indeholde en rig vegetation af epifytiske laver. 
 
Naturtypen findes primært langs Jyllands vestkyst, på Kattegatøerne og langs Nordsjællands kyst. 
Eksempler er løvklitterne ved Kærgård Strand, der består af eg overlejret med sand, egekrat i Blåbjerg 
Plantage samt tilgroningsarealer på Læsø domineret af birk og med indslag af skovfyr. Arealer med 
selvsået skovfyr hører med, selvom modertræerne var plantet i sin tid. Ved åer gennem klitterræn kan 
der stedvist findes galleri-ellesumpskov, som hvis kriterierne i øvrigt opfyldes bør henregnes til type 
91E0, der er en prioriteret naturtype. 
 
Substratet klit (ved kyster) er det afgørende, men der er ingen præcisering af nødvendig tykkelse af 
sandlag. Indsander og flyvesand fra andre steder end kyster er undtaget, idet sådanne steder omfattes 
af CORINE type 64.15, som ikke er med i direktivet DMU 2005b). 
 
 
2.2.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 9,0 ha i H78. 
 
2.2.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Birk, vorte  8,7    8,7 
Bævreasp 0,3 8,7    9,0 
Eg, stilk 0,3     0,3 
Eg, vinter 8,7     8,7 
Fyr, skov- 8,7     8,7 
Røn, alm. 8,7     8,7 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
   8,7 0,3 9,0 


 
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 
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9,0     9,0 
 
- 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 


0,3 8,7  9,0 
 
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 


0,3 8,7  9,0 
 
- 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 
9,0     9,0 


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


     0 


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


     0 


Nuværende      0 
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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 
  9,0   9,0 


 
2.2.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Birk, vorte- 8,7 
Blåtop 8,7 
Bunke, bølget 9,0 
Bunke, mose 0,3 
Bævreasp 0,3 
Engelsød, almindelig 0,3 
Fyr sp 9,0 
Hedelyng 8,7 
Mangeløv, bredbladet 0,3 
Pil, grå 0,3 
Rørhvene, eng 0,3 
Star, sand 8,7 
Tidsel, kær 0,3 
Tørst 0,3 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Dominerende Alm. Hyppig Spredte Få I alt 
Birk, vorte  8,7    8,7 
Brandbæger, vand     0,3 0,3 
Brombær     0,3 0,3 
Bævreasp 0,3   8,7  9,0 
Eg, stilk     9,0 9,0 
Fjerbregne     9,0 9,0 
Fløjlsgræs     9,0 9,0 
Fyr, skov-     9,0 9,0 
Mangeløv, bredbladet    9,0  9,0 
Natskygge, bittersød     0,3 0,3 
Pil, grå     8,7 8,7 
Revling     9,0 9,0 
Røn, alm     8,7 8,7 
Sværtevæld     0,3 0,3 
Sødgræs, manna     0,3 0,3 
Vandnavle    0,3  0,3 
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- 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) 
nåletræer* 


 8,7    8,7 


Glansbladet hæg (Prunus 
serotina) 


8,7     8,7 


*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)
 
 
 
En arts bevaringsstatus anses for “gunstig” når  
 
• ”data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på langt 


sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levested”, 
og  


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


• ”der er – og sandsynligvis fortsat vil være – et tilstrækkeligt stort levested til på 
langt sigt at bevare dens bestande”. 


(DMU 2003)
 
Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har en negativ 
betydning for naturtilstanden. De største trusler er gennemgået i de følgende afsnit.  
 
3.1 Reduceret areal 
Antallet af plante- og dyrearter på en lokalitet afhænger, alt andet lige, af lokalitetens 
størrelse, således at et større areal kan oppebære et større antal arter. Store lokaliteter kan 
desuden typisk indeholde større bestande af de enkelte arter end små lokaliteter.  
 
Reduktion af en naturtypes areal vil derfor betyde, at der først sker en reduktion af 
bestandsstørrelserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af bestandene forsvinder, og 
endelig vil de enkelte arter begynde at uddø.  
 
Det reducerede areal kombineret med forringede levevilkår i mange af de resterende 
naturområder har bevirket, at de forskellige plante- og dyrearter i stadig stigende grad får 
opsplittet deres bestande i mindre og isolerede delbestande. Sådanne små isolerede 
bestande er betydelig mere udsatte for at uddø end store sammenhængende bestande pga. 
indavl og tilfældige katastrofer. Når arterne er forsvundet fra sådanne isolerede lokaliteter, 
vil det ofte være vanskeligt for nye bestande at sprede sig dertil, netop fordi lokaliteterne 
er isolerede. 
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Reduktion af arealet af en habitatnaturtype eller en arts levested i skov kan f.eks. skyldes 
en aktiv konvertering til andre træarter, naturlig dynamik eller ændrede 
afvandingsforhold. I visse tilfælde kan både naturlig dynamik og genopretning af naturlig 
hydrologi medføre en acceptabel formindskelse af et naturareal. Således skal betydningen 
af udvikling af habitatnaturtyperne indbyrdes vurderes i forhold til det samlede areal med 
hver habitatnaturtype både lokalt, regionalt og nationalt. 
 
 
3.2 Intensiv skovdrift  
Intensiv skovdrift kan være en trussel mod habitatnaturtyper og arter. Det kan f.eks. dreje 
sig om: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Forstyrrelse af jordbunden kan skade habitatnaturtypernes strukturer og arter. Jordbunden 
kan f.eks. forstyrres ved jordbearbejdning i forbindelse med foryngelse af skov eller 
kørsel i forbindelse med mekaniseret skovning og udkørsel af træ.  
 
- Anvendelse af pesticider 
Sprøjtning med pesticider kan skade habitatnaturtypernes arter. Der kan både være tale om 
anvendelse af pesticider direkte på arealerne og om vinddrift af pesticider fra nærtliggende 
land- eller skovarealer, som sprøjtes. 
 
- Plantning og efterbedring 
Plantning og efterbedring kan medføre en strukturel ensretning sammenlignet med 
naturlig foryngelse. 
 
- Hugst 
Hugstindgreb kan være en trussel, som helt kan fjerne skovnaturtyper og arters levesteder 
(renafdrift) eller forskyde træartssammensætningen og medføre en strukturel ensretning af 
bevoksninger.  
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Mange arter og strukturer er knyttet til og afhængige af naturvenlige driftsformer. Det kan 
eksempelvis være gamle driftsformer som stævnings- eller græsningsskov samt urørt 
skov. Derfor er ophør af disse naturvenlige driftsformer en trussel mod habitatnaturtyper 
og arter. 
 
Anvendelse af gødning er behandlet i afsnit 3.3 om eutrofiering, mens afvanding er 
behandlet i afsnit 3.4 om hydrologi. 
 
I bilag 2 er der lavet en sammenstilling af data om de enkelte habitatnaturtyper og arter. Der 
fremgår følgende af bilaget: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstaturs”, at arealandelen med 
uforstyrret jordbund (f.eks. uden jordbearbejdning og kørsel) skal være stabil eller stigende. 
Jordbearbejdningen må foretages på op til 1/3 af en flade, hvis denne har været jordarbejdet 
tidligere (DMU 2003). 
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Der er ikke fundet tegn på jordbearbejdning ved registreringen. 
Der er kun i mindre omfang registreret tegn på spor med traktose/dybe spor på de 
skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i habitatområdet (ca. <1 %). 
 
Samlet set vurderes forstyrrelse af jordbunden i form af jordbearbejdning eller spor efter 
kørsel med traktose/dybe spor ikke at udgøre en trussel for skovnaturtyperne i området.  
 
- Hugst 
Skovnaturtyperne skal have en kronedækningsgrad > 50 % af de træarter, der hører til 
naturtypen (DMU 2005a).  
 
På baggrund af bilag 2 kan det konkluderes, at der: 
• på 4 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %  
• på 96 % 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 inden for 
skovnaturtyperne i habitatområde nr. H78. 
 
Der er ikke registreret arealer med skovnaturtyper, med tegn på tidligere eller ophørt 
græsning. 
 
På baggrund af de ovennævnte registreringer vurderes det, at der ikke har været negativ 
ændring 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.  
                                                 
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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Tålegrænser 
Alle de registrerede skovnaturtyper i habitatområde nr. 78 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 Fanø, Ribe, Skærbæk og Højer kommune, der dækkede 
habitatområde nr. H78 før 1.1.2007 er gennemsnitligt: 
 
 NHx(kg N/ha) NOy (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Fanø 6,95 7,12 14,07 
Ribe 10,43 6,97 17,40 
Skærbæk 9,85 6,94 16,78 
Højer 8,55 6,09 14,64 
    
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. NHx (ammoniak og ammonium), NOy 
(kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat) og total N (samlet tør- og våddeposition) (Skov- og Naturstyrelsen 2005). 
 
Den gennemsnitlige deposition i de 4 kommuner, der dækkede habitatområde nr. 78, er 
således på 15,88 kg N/ha/år, hvilket ligger på 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 trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger middel i forhold til 
tålegrænseintervallet for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om 
tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene.  
 
3.4 Hydrologi 
En naturlig hydrologi uden afvanding eller vandløbsvedligeholdelse vil som hovedregel 
fremme den mest naturlige udvikling af de forskellige naturtyper. Afvanding samt 
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nærtliggende vandindvinding sænker det naturlige vandspejl og medfører en gradvis 
udtørring af arealet. 
 
Det fremgår af ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at der skal være en stabil eller faldende 
indsats for oprensning af vandløb og nygravning af grøfter (DMU 2003).  
 
Det fremgår af bilag 2, at afvandingsforholdene for skovnaturtyperne er som følger: 
 
Afvanding 
• på 100 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdt inden for de 


sidste 6 år 
 
Samlet vurderes hydrologien i området ikke at være en betydelig trussel for skovnaturtyperne 
der findes i området.  
 
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 nåletræer og Glansbladet Hæg (Prunus 
serotina) ved registreringen af skovnaturtyper inden for habitatområde nr. 78. 
 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at 
kronedækningsgraden af ikke-hjemmehørende (uønskede) træarter ikke bør overstige 10 % 
(DMU 2003).  
 
Der er registreret en arealandel på mellem 1-10 % med invasive naletræer på ca. 95 % af 
naturtypen (2180). Der er registreret en arealandel på <1 % Glansbladet Hæg på ca. 95 % af 
arealet med naturtypen (2180) 
 
Samlet vurderes de invasive nåletræarter og Glansbladet Hæg ikke på nuværende tidspunkt at 
udgøre en trussel mod skovnaturtyperne i området, men er en potentiel trussel på længere sigt. 
 
3.6 Forstyrrelse af arter  
Der henvises til amtets basisanalyse. 
 


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








Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Brede Å  


(Natura 2000-område nr. 89, EF-habitatområde nr. 86) 


Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og arter samt 
for skovbasisanalyser. 


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


områdevis blevet opgjort i basisanalyserne for hhv. Natura 2000-skovplanlægning, Natura 
2000-havplanlægning samt Natura 2000-planlægning for øvrige arealer. Basisanalyserne, der 
udgør en del af den færdige plan for Natura 2000-området, blev offentliggjort i 2007 og kan 
ses på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside (www.blst.dk/Natura2000plan). 


Dette tillæg opsummerer den viden, der – ud over basisanalysens – supplerende indgår som 
grundlag for Natura 2000-planen. Tillægget er opbygget med et indhold og en struktur, der 


svarer til basisanalysens opbygning. 


For nogle områder er der på baggrund af basisanalysen eller overvågningsdata mv. foretaget 
ændringer i udpegningsgrundlaget. Det gældende udpegningsgrundlag kan ses i figur 2 i na-
turplanen. I det tilfælde at nye arter er tilføjet udpegningsgrundlaget er vurderinger af deres 
levestedsareal opgjort i dette bilag. 


Siden basisanalyserne er der i nogle områder foretaget kortlægning af yderligere naturtyper, 
skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer og/eller en genkortlægning af i første omgang 
oversigtligt kortlagte arealer. De ny- eller genkortlagte arealer har bidraget med ny viden af 
betydning for Natura 2000-planerne. 


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


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


I nogle områder er der endvidere sket væsentlige ændringer i driften, igangsat naturgenopret-
ningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af basisanalyserne. 


 


1. BESKRIVELSE AF OMRÅDET 


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


 



http://www.blst.dk/Natura2000plan





2. TILFØJELSER TIL UDPEGNINGSGRUNDLAGET 


I basisanalysens afsnit 7 er omtalt væsentlige nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af 
arter eller naturtyper, der ikke var en del af områdets oprindelige udpegningsgrundlag. Der er 
desuden fremkommet yderligere oplysninger om naturtyper og arter i forbindelse med over-


vågning og kortlægning udført 2006-2008. Disse arter og naturtyper er vurderet i forbindelse 
med en revision af udpegningsgrundlaget. Det aktuelle udpegningsgrundlag fremgår af figur 2 
i naturplanen – og af By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 


Der er ingen naturtyper eller arter 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. 


Data om ny-/genkortlagte naturtyper er medtaget såfremt der er tale om nykonstaterede na-


turtyper eller væsentlige ændringer i forhold til oplysningerne i basisanalysens afsnit 2 eller 7. 
Data om nye arter er medtaget såfremt der er nye oplysninger i forhold til basisanalysens af-
snit 7. 
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Reviderede udpegningsgrundlag.  
 
Nr. Naturtype/art Regi- 


streret  
areal (ha) 


Antal 
fore- 


komster 


Kilde 


3260  Vandløb med vandplanter Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


  


Antal forekom-
ster 


Areal (ha)/ 
vandløb (km) 


 


1096 Bæklampret (Lampetra planeri) Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


1099 
Flodlampret (Lampetra fluviati-
lis) 


Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


1113 
*Snæbel (Coregonus oxyrhyn-
chus) 


Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper på det reviderede udpegningsgrundlag i 


habitatområde nr. 86 med væsentlige ændringer er markeret med (ny). Data s tammer fra 1) NOVANA-


overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Sønderjyllands  Amts  overvågning i perioden 1988-2006. 2) 
Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende kortlægning 2007-


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


styrelsens  hjemmeside. *Prioriteret naturtype.  


 


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.  


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). 
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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. 


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 
(%) 


Tønder 11,8 8,2 20 25 % 


Landsgennemsnit 8,0 9,0 17 33 % 


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


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


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


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


kg N/ha/år, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og 
ammonium (NHy) er ca. 48 % højere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale 
og regionale husdyrhold har en relativt stor indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Ned-
faldet af NOx’er – der overvejende stammer fra transport, energiproduktion og industri – er 
mindre end landsgennemsnittet. 


 


Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 


Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbelastningen af et naturområ-
de variere alt efter om der ligger husdyrbrug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er hus-
dyrbrug i nærområdet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper 
varierer i forhold til ruheden. Der er f.eks. stor forskel på, hvor meget der afsættes på en skov 


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


 


Der er ingen kortlagte naturtyper med overslagsberegning af lokal kvælstofbelastning i H86 


 


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 


Der er ingen nye arter på det reviderede udpegningsgrundlag. 


 


5. SUPPLERENDE MODSATRETTEDE INTERESSER 


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


 


6. ÆNDRET NATURFORVALTNING OG PLEJE 


Danmark har opnået støtte fra EUs LIFE-fond til et naturgenopretningsprojekt til ca. 100 mio. 
kroner, som skal redde snæblen. 


Naturprojektet omfatter en lang række delprojekter i de fire sydvestjyske vandløb: Varde Å, 
Sneum Å, Ribe Å og Vidå. 
Projektbeskrivelse kan ses på http://www.snaebel.dk/Projektet/
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Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler


Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Havlampret1095 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


Fjernelse af spærringer


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


For få egnede gyde- og levesteder Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Genslyngning af vandløb
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Bæklampret1096 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


Anlæg af faunapassager


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


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


Gældende lovgivning


Flodlampret1099 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


Anlæg af faunapassager


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


For få egnede gyde- og levesteder Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Genslyngning af vandløb
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Stavsild1103 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Laks1106 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


Fjernelse af spærringer


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


Fiskeri med stående redskaber Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


 Sandbanker med lavvandet vedvarende 
dække af havvand


1110 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)


Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Invasive arter Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler


Olieforurening Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Snæbel1113 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


Fjernelse af spærringer


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


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


Reduceret grødeskæring


Ophør med grødeskæring


 Flodmundinger1130 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


Olieforurening Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


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


Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe1140


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)


Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Invasive arter Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler


Olieforurening Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


 * Kystlaguner og strandsøer1150 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


 Større lavvandede bugter og vige1160 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Invasive arter Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler


Olieforurening Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)


Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


 Rev1170 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)


Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


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


Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Invasive arter Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler


Olieforurening Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


 Vegetation af kveller eller andre 
enårige strandplanter, der koloniserer 
mudder og sand


1310 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


Mulige virkemidler til truslen:
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 Vadegræssamfund1320 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


 Strandenge1330 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


Høslet


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


Ikke afpasset naturpleje Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Begrænsning el. ophør af drift
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Marsvin1351 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Fiskeri med stående redskaber Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


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


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


Gældende lovgivning
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Odder1355 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


Rusedrukning Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Naturforvaltning


Arealreduktion/ fragmentering Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Ændret vedligeholdelse af vandløb


Arealreduktion/ fragmentering Miljøvenlig  vandløbspleje Mulige virkemidler til truslen:


Gråsæl1364 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


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


Tiltag via vandplanlægningen


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen
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Spættet sæl1365 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Gældende lovgivning


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


Gældende lovgivning


 Forstrand og begyndende klitdannelser2110 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


Færdsel og slitage Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Regulering af adgang


Hindring af landskabsdynamik Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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 Hvide klitter og vandremiler2120 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


Færdsel og slitage Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Regulering af adgang


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


Hindring af landskabsdynamik Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Fri dynamik
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 * Stabile kystklitter med urteagtig 
vegetation (grå klit og grønsværklit)


2130 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Afgræsning 


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


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


Hindring af landskabsdynamik Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Fri dynamik
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 * Kystklitter med dværgbuskvegetation 
(klithede)


2140 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


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


Høslet


Hedepleje


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


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


 Kystklitter med havtorn2160 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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 Kystklitter med gråris 2170 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


 Kystklitter med selvsåede bestande af 
hjemmehørende træarter


2180 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


Uhensigtsmæssig drift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


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


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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 Fugtige klitlavninger2190 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


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


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


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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 Indlandsklitter med lyng og visse2310 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


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


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


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


 Indlandsklitter med åbne græsarealer 
med sandskæg og hvene


2330 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 
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 Ret næringsfattige søer og vandhuller 
med små amfibiske planter ved bredden


3130 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


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


Afgræsning 


 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger


3140 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Randzoner


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Vandhulsrestaurering
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 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Randzoner


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Vandhulsrestaurering


 Brunvandede søer og vandhuller3160 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Vandhulsrestaurering
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 Vandløb med vandplanter3260


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


Reduceret grødeskæring


Selektiv grødeskæring


Ændret vedligeholdelse af vandløb


Gældende lovgivning


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


Ophør med grødeskæring


Reduceret grødeskæring


Selektiv grødeskæring


Ændret vedligeholdelse af vandløb


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


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


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


Grundvandsindvinding Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Ophør af grundvandsindvinding
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 Våde dværgbusksamfund med 
klokkelyng 


4010 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


Ingen kendte trusler Mulige virkemidler til truslen:


 Tørre dværgbusksamfund (heder)4030 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


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


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


6210 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


Ingen kendte trusler Mulige virkemidler til truslen:
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 * 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: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


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


Høslet


Arealreduktion/ fragmentering Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer


Rydning af vedplanter
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 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: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


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


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


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


Høslet


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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 Plantesamfund med næbfrø, soldug 
eller ulvefod på vådt sand eller blottet 
tørv


7150 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


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


Afgræsning 


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


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


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


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


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


Afgræsning 


Rydning af vedplanter


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


Høslet


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


Oversvømmelse med næringsrigt 
vand


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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 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: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


Mulige virkemidler til truslen:


 * Skovbevoksede tørvemoser91D0 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde78


Mulige virkemidler til truslen:
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Blå kærhøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Intensiv landbrugsdrift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Engsnarre Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


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


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Klyde Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Fri dynamik


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Blåhals Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


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


Rørdrum Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Tilgroning Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Hvid Stork Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Arealreduktion/ fragmentering Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Vandhulsrestaurering


Etablering på driftsarealer


Etablering på §3-arealer


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Afskæring af dræn og grøfter


Høslet


Vandhulsrestaurering


Rydning af vedplanter


Små bestande Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Kortnæbbet gås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Blå kærhøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift


Intensiv landbrugsdrift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Engsnarre Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Uhensigtsmæssig drift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Ekstensivering af græsning


Begrænsning el. ophør af drift


Høslet


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Plettet rørvagtel Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Etablering på §3-arealer


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Tilgroning med græs og høje 
urter


Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:


Høslet


Afgræsning 


Arealreduktion/ fragmentering Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Arealreduktion/ fragmentering Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Afskæring af dræn og grøfter


Naturforvaltning


Etablering på §3-arealer


Høslet


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


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


Naturforvaltning


Uhensigtsmæssig drift Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Begrænsning el. ophør af drift


Høslet
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Tilgroning Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Rydning af vedplanter


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Blåhals Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mørkbuget knortegås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Arealreduktion/ fragmentering Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Opdyrkning/omlægning Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Etablering på driftsarealer


Etablering på §3-arealer


Uhensigtsmæssig drift Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Ekstensivering af græsning


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


Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Uhensigtsmæssig drift Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afskæring af dræn og grøfter


Rydning af vedplanter


Høslet


Afgræsning 
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Havterne Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Rørdrum Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Lysbuget knortegås Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Tiltag via vandplanlægningen


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


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


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


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Blå kærhøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hvidbrystet præstekrave Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Almindelig ryle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Afskæring af dræn og grøfter


Begrænsning el. ophør af drift


Ekstensivering af græsning


Naturpleje
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Havterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Dværgterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Mørkbuget knortegås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Pibeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


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


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturpleje


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Havterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturpleje


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Dværgterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Splitterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Bramgås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Ingen kendte trusler Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mørkbuget knortegås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Lysbuget knortegås Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Gravand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Pibeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Krikand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Spidsand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Skeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Ingen kendte trusler Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Ederfugl Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Begrænsning af fiskeri


Gældende lovgivning


Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Gældende lovgivning


Invasive arter Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler


Olieforurening Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


Gældende lovgivning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sortand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Olieforurening Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


Gældende lovgivning


Strandskade Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Strandhjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Hvidbrystet præstekrave Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Lille kobbersneppe Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Stor regnspove Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rødben Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Ingen indsats i 1. planperiode


Hvidklire Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Islandsk ryle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Ingen indsats i 1. planperiode


Sandløber Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Olieforurening Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Almindelig ryle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Dværgmåge Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Olieforurening Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Havterne Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Dværgterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Splitterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rørdrum Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


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


24. november 2011 Side 70 af 333







Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Hvid Stork Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Arealreduktion/ fragmentering Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Vandhulsrestaurering


Etablering på §3-arealer


Etablering på driftsarealer


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Bliver slettet pr, 1. aug.Landdistriktsprogrammet


Afgræsning 


Afskæring af dræn og grøfter


Høslet


Vandhulsrestaurering


Rydning af vedplanter


Små bestande Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Sangsvane Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Pibesvane Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Kortnæbbet gås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:


Grågås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Bramgås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:


Gravand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Pibeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Spidsand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Skeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


Rydning af vedplanter


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Uhensigtsmæssig drift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift


Intensiv landbrugsdrift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Engsnarre Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


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


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Begrænsning el. ophør af drift


Høslet


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Rydning af vedplanter


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Plettet rørvagtel Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


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


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Gældende lovgivning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Hjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Strandhjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Hvidbrystet præstekrave Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturpleje


Lille kobbersneppe Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Islandsk ryle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Almindelig ryle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Opdyrkning/omlægning Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Uhensigtsmæssig drift Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


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


Grøftning og dræning Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sortterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


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


Etablering af vådområder og søer


Vandhulsrestaurering


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Gældende lovgivning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Naturpleje


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Blåhals Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rørdrum Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Tilgroning Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Blå kærhøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift


Intensiv landbrugsdrift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hvidbrystet præstekrave Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Almindelig ryle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


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


Naturpleje


Etablering på §3-arealer


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Uhensigtsmæssig drift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Begrænsning el. ophør af drift


Naturpleje


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


Naturforvaltning


Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Naturpleje


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Havterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Dværgterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Splitterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Naturpleje


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Kortnæbbet gås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Bramgås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift


Intensiv landbrugsdrift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Engsnarre Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


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


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Begrænsning el. ophør af drift


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Afgræsning 


Høslet


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Arealreduktion/ fragmentering Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Etablering på driftsarealer


Etablering på §3-arealer


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Rydning af vedplanter


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Rydning af vedplanter


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Blåhals Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Bæklampret1096 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Brede Å86


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


Anlæg af faunapassager


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


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


Gældende lovgivning


Flodlampret1099 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Brede Å86


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


Fjernelse af spærringer


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


For få egnede gyde- og levesteder Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Genslyngning af vandløb
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Snæbel1113 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Brede Å86


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


Fjernelse af spærringer


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


Fiskeri med stående redskaber Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


 Vandløb med vandplanter3260 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Brede Å86


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


Reduceret grødeskæring


Selektiv grødeskæring


Ændret vedligeholdelse af vandløb


Gældende lovgivning


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


Ophør med grødeskæring


Reduceret grødeskæring


Selektiv grødeskæring


Ændret vedligeholdelse af vandløb


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


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


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


Grundvandsindvinding Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Ophør af grundvandsindvinding
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Blå kærhøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Intensiv landbrugsdrift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Engsnarre Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


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


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Klyde Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Fri dynamik


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Blåhals Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


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


Rørdrum Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Tilgroning Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Hvid Stork Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Arealreduktion/ fragmentering Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Vandhulsrestaurering


Etablering på driftsarealer


Etablering på §3-arealer


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Afskæring af dræn og grøfter


Høslet


Vandhulsrestaurering


Rydning af vedplanter


Små bestande Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Kortnæbbet gås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Blå kærhøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift


Intensiv landbrugsdrift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Engsnarre Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Uhensigtsmæssig drift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Ekstensivering af græsning


Begrænsning el. ophør af drift


Høslet


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Plettet rørvagtel Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Etablering på §3-arealer


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Tilgroning med græs og høje 
urter


Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:


Høslet


Afgræsning 


Arealreduktion/ fragmentering Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Arealreduktion/ fragmentering Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Afskæring af dræn og grøfter


Naturforvaltning


Etablering på §3-arealer


Høslet


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


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


Naturforvaltning


Uhensigtsmæssig drift Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Begrænsning el. ophør af drift


Høslet
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Tilgroning Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Rydning af vedplanter


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Blåhals Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mørkbuget knortegås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


Rydning af vedplanter


24. november 2011 Side 112 af 333







Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Arealreduktion/ fragmentering Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Opdyrkning/omlægning Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Etablering på driftsarealer


Etablering på §3-arealer


Uhensigtsmæssig drift Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Ekstensivering af græsning


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


Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Uhensigtsmæssig drift Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afskæring af dræn og grøfter


Rydning af vedplanter


Høslet


Afgræsning 
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Havterne Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Rørdrum Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Lysbuget knortegås Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Tiltag via vandplanlægningen


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


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


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


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Blå kærhøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


24. november 2011 Side 119 af 333







Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hvidbrystet præstekrave Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Almindelig ryle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Afskæring af dræn og grøfter


Begrænsning el. ophør af drift


Ekstensivering af græsning


Naturpleje
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Havterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Dværgterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Mørkbuget knortegås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Pibeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


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


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturpleje


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Havterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturpleje


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Dværgterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


24. november 2011 Side 126 af 333







Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Splitterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Bramgås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Ingen kendte trusler Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mørkbuget knortegås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Lysbuget knortegås Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Gravand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Pibeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Krikand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Spidsand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Skeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Ingen kendte trusler Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Ederfugl Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Begrænsning af fiskeri


Gældende lovgivning


Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Gældende lovgivning


Invasive arter Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler


Olieforurening Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


Gældende lovgivning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sortand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Olieforurening Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


Gældende lovgivning


Strandskade Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Strandhjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Hvidbrystet præstekrave Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Lille kobbersneppe Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Stor regnspove Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rødben Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Ingen indsats i 1. planperiode


Hvidklire Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Ingen indsats i 1. planperiode


24. november 2011 Side 138 af 333







Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Islandsk ryle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Ingen indsats i 1. planperiode


Sandløber Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Olieforurening Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Almindelig ryle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Dværgmåge Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Olieforurening Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


24. november 2011 Side 141 af 333







Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Havterne Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Dværgterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Splitterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rørdrum Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning med vedplanter Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Hvid Stork Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Arealreduktion/ fragmentering Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Vandhulsrestaurering


Etablering på §3-arealer


Etablering på driftsarealer


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Bliver slettet pr, 1. aug.Landdistriktsprogrammet


Afgræsning 


Afskæring af dræn og grøfter


Høslet


Vandhulsrestaurering


Rydning af vedplanter


Små bestande Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Sangsvane Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Pibesvane Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Kortnæbbet gås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:


Grågås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Bramgås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:


Gravand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Pibeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Spidsand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Skeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


Rydning af vedplanter


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Uhensigtsmæssig drift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift


Intensiv landbrugsdrift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Engsnarre Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


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


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Begrænsning el. ophør af drift


Høslet


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Rydning af vedplanter


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Plettet rørvagtel Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


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


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Gældende lovgivning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Hjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Strandhjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Hvidbrystet præstekrave Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturpleje


Lille kobbersneppe Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Islandsk ryle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Almindelig ryle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Opdyrkning/omlægning Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Uhensigtsmæssig drift Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


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


Grøftning og dræning Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sortterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


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


Etablering af vådområder og søer


Vandhulsrestaurering


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Gældende lovgivning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Naturpleje


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Blåhals Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rørdrum Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Tilgroning Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Blå kærhøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift


Intensiv landbrugsdrift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hvidbrystet præstekrave Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Almindelig ryle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


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


Naturpleje


Etablering på §3-arealer


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Uhensigtsmæssig drift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Begrænsning el. ophør af drift


Naturpleje


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


Naturforvaltning


Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Naturpleje


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Havterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Dværgterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


24. november 2011 Side 166 af 333







Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Splitterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Naturpleje


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Kortnæbbet gås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Bramgås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift


Intensiv landbrugsdrift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Engsnarre Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


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


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Begrænsning el. ophør af drift


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Afgræsning 


Høslet


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


24. november 2011 Side 170 af 333







Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Arealreduktion/ fragmentering Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Etablering på driftsarealer


Etablering på §3-arealer


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Rydning af vedplanter


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Rydning af vedplanter


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Blåhals Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Bæklampret1096 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen90


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


Anlæg af faunapassager


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


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


Gældende lovgivning


Flodlampret1099 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen90


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


Fjernelse af spærringer


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


For få egnede gyde- og levesteder Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Genslyngning af vandløb
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Snæbel1113 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen90


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


Fjernelse af spærringer


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


Reduceret grødeskæring


Ophør med grødeskæring


Belastning med organisk stof Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Dyndsmerling1145 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen90


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


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


Reduceret grødeskæring


Selektiv grødeskæring


Ændret vedligeholdelse af vandløb


Gældende lovgivning


Odder1355 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen90


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen90


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Randzoner


Tilgroning med græs og høje urter Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


 Vandløb med vandplanter3260 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen90


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


Reduceret grødeskæring


Selektiv grødeskæring


Ændret vedligeholdelse af vandløb


Gældende lovgivning


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


Ophør af grundvandsindvinding


Reduceret grødeskæring


Selektiv grødeskæring


Ændret vedligeholdelse af vandløb


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


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


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


Grundvandsindvinding Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Ophør af grundvandsindvinding
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Blå kærhøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Intensiv landbrugsdrift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Engsnarre Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


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


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Klyde Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Fri dynamik


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Blåhals Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


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


Rørdrum Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Tilgroning Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Hvid Stork Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Arealreduktion/ fragmentering Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Vandhulsrestaurering


Etablering på driftsarealer


Etablering på §3-arealer


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Afskæring af dræn og grøfter


Høslet


Vandhulsrestaurering


Rydning af vedplanter


Små bestande Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Kortnæbbet gås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Blå kærhøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift


Intensiv landbrugsdrift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Engsnarre Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Uhensigtsmæssig drift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Ekstensivering af græsning


Begrænsning el. ophør af drift


Høslet


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Plettet rørvagtel Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Etablering på §3-arealer


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Tilgroning med græs og høje 
urter


Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:


Høslet


Afgræsning 


Arealreduktion/ fragmentering Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Arealreduktion/ fragmentering Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Afskæring af dræn og grøfter


Naturforvaltning


Etablering på §3-arealer


Høslet


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


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


Naturforvaltning


Uhensigtsmæssig drift Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Begrænsning el. ophør af drift


Høslet
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Tilgroning Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Rydning af vedplanter


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Blåhals Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mørkbuget knortegås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Arealreduktion/ fragmentering Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Opdyrkning/omlægning Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Etablering på driftsarealer


Etablering på §3-arealer


Uhensigtsmæssig drift Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Ekstensivering af græsning


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


Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Uhensigtsmæssig drift Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afskæring af dræn og grøfter


Rydning af vedplanter


Høslet


Afgræsning 
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Havterne Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Rørdrum Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Lysbuget knortegås Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Tiltag via vandplanlægningen


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


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


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


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Blå kærhøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hvidbrystet præstekrave Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Almindelig ryle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Afskæring af dræn og grøfter


Begrænsning el. ophør af drift


Ekstensivering af græsning


Naturpleje
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Havterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Dværgterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Mørkbuget knortegås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Pibeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


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


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturpleje


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Havterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturpleje


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Dværgterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Splitterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Bramgås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Ingen kendte trusler Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mørkbuget knortegås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Lysbuget knortegås Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Gravand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Pibeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Krikand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Spidsand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Skeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Ingen kendte trusler Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Ederfugl Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Begrænsning af fiskeri


Gældende lovgivning


Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Gældende lovgivning


Invasive arter Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler


Olieforurening Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


Gældende lovgivning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sortand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Olieforurening Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


Gældende lovgivning


Strandskade Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Strandhjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Hvidbrystet præstekrave Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Lille kobbersneppe Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Stor regnspove Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rødben Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Ingen indsats i 1. planperiode


Hvidklire Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Islandsk ryle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Ingen indsats i 1. planperiode


Sandløber Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Olieforurening Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Almindelig ryle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Dværgmåge Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Olieforurening Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Havterne Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Dværgterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Splitterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


24. november 2011 Side 219 af 333







Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rørdrum Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning med vedplanter Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Hvid Stork Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Arealreduktion/ fragmentering Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Vandhulsrestaurering


Etablering på §3-arealer


Etablering på driftsarealer


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Bliver slettet pr, 1. aug.Landdistriktsprogrammet


Afgræsning 


Afskæring af dræn og grøfter


Høslet


Vandhulsrestaurering


Rydning af vedplanter


Små bestande Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Sangsvane Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Pibesvane Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Kortnæbbet gås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:


Grågås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Bramgås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:


Gravand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Pibeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Spidsand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Skeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


Rydning af vedplanter


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Uhensigtsmæssig drift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift


Intensiv landbrugsdrift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Engsnarre Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


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


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Begrænsning el. ophør af drift


Høslet


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Rydning af vedplanter


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Plettet rørvagtel Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


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


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Gældende lovgivning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Hjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Strandhjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Hvidbrystet præstekrave Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturpleje


Lille kobbersneppe Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Islandsk ryle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Almindelig ryle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Opdyrkning/omlægning Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Uhensigtsmæssig drift Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


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


Grøftning og dræning Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sortterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


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


Etablering af vådområder og søer


Vandhulsrestaurering


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Gældende lovgivning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Naturpleje


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Blåhals Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rørdrum Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Tilgroning Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Blå kærhøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift


Intensiv landbrugsdrift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hvidbrystet præstekrave Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Almindelig ryle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


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


Naturpleje


Etablering på §3-arealer


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Uhensigtsmæssig drift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Begrænsning el. ophør af drift


Naturpleje


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


Naturforvaltning


Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Naturpleje


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Havterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Dværgterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Splitterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Naturpleje


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Kortnæbbet gås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Bramgås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift


Intensiv landbrugsdrift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Engsnarre Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


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


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Begrænsning el. ophør af drift


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Afgræsning 


Høslet


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Arealreduktion/ fragmentering Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Etablering på driftsarealer


Etablering på §3-arealer


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Rydning af vedplanter


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Rydning af vedplanter


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Blåhals Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Havlampret1095 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Alslev Ådal239


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


Fjernelse af spærringer


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


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


Bæklampret1096 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Alslev Ådal239


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


Anlæg af faunapassager


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


Vandløbsoprensning Miljøvenlig  vandløbspleje Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Ændret vedligeholdelse af vandløb
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Flodlampret1099 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Alslev Ådal239


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


Fjernelse af spærringer


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


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


Laks1106 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Alslev Ådal239


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


Fjernelse af spærringer


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


Fiskeri med stående redskaber Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Snæbel1113 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Alslev Ådal239


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


Fjernelse af spærringer


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


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


Reduceret grødeskæring


Ophør med grødeskæring


Odder1355 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Alslev Ådal239


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


 Indlandsklitter med lyng og visse2310 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Alslev Ådal239


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


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


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


Færdsel og slitage Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


 Indlandsklitter med lyng og revling2320 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Alslev Ådal239


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Ekstensivering af græsning


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


Færdsel og slitage Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


 Ret næringsfattige søer og vandhuller 
med små amfibiske planter ved bredden


3130 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Alslev Ådal239


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


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


Afgræsning 
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Alslev Ådal239


Mulige virkemidler til truslen:


 Brunvandede søer og vandhuller3160 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Alslev Ådal239


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Vandhulsrestaurering
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


 Vandløb med vandplanter3260 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Alslev Ådal239


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


Reduceret grødeskæring


Selektiv grødeskæring


Ændret vedligeholdelse af vandløb


Gældende lovgivning


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


Ophør med grødeskæring


Reduceret grødeskæring


Selektiv grødeskæring


Ændret vedligeholdelse af vandløb


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


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


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


Grundvandsindvinding Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Ophør af grundvandsindvinding
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


 Våde dværgbusksamfund med 
klokkelyng 


4010 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Alslev Ådal239


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


Ekstensivering af græsning


Etablering på §3-arealer


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


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


Færdsel og slitage Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


 Tørre dværgbusksamfund (heder)4030 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Alslev Ådal239


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Hedepleje


Ekstensivering af græsning


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


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


Færdsel og slitage Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


 * 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: Alslev Ådal239


Ikke afpasset naturpleje Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Ekstensivering af græsning


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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


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


Etablering på driftsarealer


Afgræsning 


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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 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: Alslev Ådal239


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


 Bræmmer med høje urter langs 
vandløb eller skyggende skovbryn


6430 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Alslev Ådal239


Mulige virkemidler til truslen:
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 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: Alslev Ådal239


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


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


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


Arealreduktion/ fragmentering Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand


7220 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Alslev Ådal239


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Oversvømmelse med næringsrigt 
vand


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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 Rigkær7230 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Alslev Ådal239


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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


Oversvømmelse med næringsrigt 
vand


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Blå kærhøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Intensiv landbrugsdrift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift
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Engsnarre Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


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


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Klyde Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Fri dynamik


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Regulering af adgang
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Blåhals Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Engarealer ved Ho Bugt


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


49


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


Rørdrum Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Tilgroning Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Hvid Stork Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Arealreduktion/ fragmentering Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Vandhulsrestaurering


Etablering på driftsarealer


Etablering på §3-arealer


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Afskæring af dræn og grøfter


Høslet


Vandhulsrestaurering


Rydning af vedplanter


Små bestande Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Kortnæbbet gås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Blå kærhøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift


Intensiv landbrugsdrift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Engsnarre Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Uhensigtsmæssig drift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Ekstensivering af græsning


Begrænsning el. ophør af drift


Høslet


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Plettet rørvagtel Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


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


Etablering på §3-arealer


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Tilgroning med græs og høje 
urter


Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:


Høslet


Afgræsning 


Arealreduktion/ fragmentering Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Arealreduktion/ fragmentering Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Afskæring af dræn og grøfter


Naturforvaltning


Etablering på §3-arealer


Høslet


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


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


Naturforvaltning


Uhensigtsmæssig drift Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Begrænsning el. ophør af drift


Høslet
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Tilgroning Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Rydning af vedplanter


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Blåhals Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


51


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mørkbuget knortegås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Arealreduktion/ fragmentering Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Opdyrkning/omlægning Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Etablering på driftsarealer


Etablering på §3-arealer


Uhensigtsmæssig drift Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Ekstensivering af græsning


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


Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Uhensigtsmæssig drift Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afskæring af dræn og grøfter


Rydning af vedplanter


Høslet


Afgræsning 
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Havterne Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Rørdrum Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Lysbuget knortegås Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Tiltag via vandplanlægningen


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


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


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


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Blå kærhøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hvidbrystet præstekrave Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Almindelig ryle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Afskæring af dræn og grøfter


Begrænsning el. ophør af drift


Ekstensivering af græsning


Naturpleje
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Havterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Dværgterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Mørkbuget knortegås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Pibeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


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


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturpleje


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Havterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturpleje


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Dværgterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Splitterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Bramgås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Ingen kendte trusler Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mørkbuget knortegås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Lysbuget knortegås Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Gravand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Pibeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Krikand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Spidsand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Skeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Ingen kendte trusler Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Ederfugl Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Begrænsning af fiskeri


Gældende lovgivning


Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Gældende lovgivning


Invasive arter Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler


Olieforurening Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


Gældende lovgivning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sortand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Olieforurening Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


Gældende lovgivning


Strandskade Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Strandhjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Hvidbrystet præstekrave Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Lille kobbersneppe Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Stor regnspove Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rødben Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Ingen indsats i 1. planperiode


Hvidklire Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Islandsk ryle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Ingen indsats i 1. planperiode


Sandløber Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Olieforurening Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Almindelig ryle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Dværgmåge Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Olieforurening Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Minimer risiko for grundstødning


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Havterne Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Dværgterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Splitterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vadehavet


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


57


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rørdrum Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning med vedplanter Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Hvid Stork Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Arealreduktion/ fragmentering Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Vandhulsrestaurering


Etablering på §3-arealer


Etablering på driftsarealer


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Bliver slettet pr, 1. aug.Landdistriktsprogrammet


Afgræsning 


Afskæring af dræn og grøfter


Høslet


Vandhulsrestaurering


Rydning af vedplanter


Små bestande Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Sangsvane Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:


24. november 2011 Side 306 af 333







Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Pibesvane Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Kortnæbbet gås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:


Grågås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Bramgås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:


Gravand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Pibeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Spidsand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Skeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


Rydning af vedplanter


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Uhensigtsmæssig drift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift


Intensiv landbrugsdrift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


24. november 2011 Side 311 af 333







Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Engsnarre Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


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


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Begrænsning el. ophør af drift


Høslet


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Rydning af vedplanter


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Plettet rørvagtel Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


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


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Gældende lovgivning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Hjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Strandhjejle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Hvidbrystet præstekrave Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturpleje


Lille kobbersneppe Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Islandsk ryle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tiltag via vandplanlægningen


Almindelig ryle Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Opdyrkning/omlægning Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Uhensigtsmæssig drift Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


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


Grøftning og dræning Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


24. november 2011 Side 317 af 333







Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sortterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


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


Etablering af vådområder og søer


Vandhulsrestaurering


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Gældende lovgivning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Naturpleje


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Blåhals Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


60


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rørdrum Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Tilgroning Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Blå kærhøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


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


Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift


Intensiv landbrugsdrift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hvidbrystet præstekrave Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Almindelig ryle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


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


Naturpleje


Etablering på §3-arealer


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Uhensigtsmæssig drift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Begrænsning el. ophør af drift


Naturpleje


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


Naturforvaltning


Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Naturpleje


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Fjordterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Havterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Dværgterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Splitterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Rømø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


65


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Naturpleje


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Kortnæbbet gås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Bramgås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:


Hedehøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift


Intensiv landbrugsdrift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Engsnarre Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


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


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Begrænsning el. ophør af drift


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Afgræsning 


Høslet


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


24. november 2011 Side 331 af 333







Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Brushane Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Arealreduktion/ fragmentering Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Etablering på driftsarealer


Etablering på §3-arealer


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Rydning af vedplanter


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Rydning af vedplanter


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Blåhals Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


67


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Habitatområde - Brede Å
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1. Beskrivelse af omrdet


Habitatområde: 
• H86 Brede Å 36 hektar


Fuglebeskyttelsesområde:
• F67 Lille del af Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge 7 hektar


Habitatområdet omfatter hele Brede Å fra sammenløbet af Lobæk og Smedebæk til Ballum Sluse.
De nederste ca. 3,6 km løber gennem fuglebeskyttelsesområde F67. Habitatområdet omfatter kun 
selve vandløbet (habitatnaturtype 3260), som er levested for Bæklampret, Flodlampret og Snæbel.
Vandløbet blev kraftigt reguleret 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 
1999.Åløbet er dog fastlagt ved hjælp af faskiner og skrånings-sikringer. Udløbet i Vadehavet er 
forsynet med en sluse. 
Oplysninger, som er relevante for fuglebeskyttelsesområdet, er behandlet under basisanalysen for 
Vadehavet.


2. Udpegningsgrundlag:


Habitatområder – Naturtyper:
Arealet af naturtype 3260 er estimeret af Sønderjyllands Amt.


Områdekode Habitatnaturtype Areal (ha)
H86 3260 Vandløb med vandplanter 36 


Habitatområder – Arter:


Områdekode Art Bestand
H86 1096 Bæklampret ukendt


1099 Flodlampret påvist
1113 *Snæbel <2000


Kendte og potentielle levesteder
Hele habitatområdet er levested for Snæbel, som er påvist indtil Løgumgårde. Området er antagelig 
også levested for Flodlampret, som er påvist i vandløbssystemets øvre ende (Skallebæk), udenfor 
habitatområdet. Arten er observeret (udokumenteret) i grødestakke i nederste del af Brede Å.
Bæklampret forekommer fra udløbet og ca. 8 kilometer ind, samt syd for Åved plantage. 
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3. Datapræsentation:


Oversigt over tilgængelige data:


Habitatnaturtype Bilag NOVANA Andre data
3260 Vandløb med vandplanter - - Tilsyn


Art fra habitatdirektivet Bilag NOVANA Andre data
1113 *Snæbel - - SNS 


handlingsplan
1096 Bæklampret - - -
1099 Flodlampret - - Sønderjyllands 


Amt 2000


4. Foreløbig trusselsvurdering:
Der er ikke lavet kortlægning efter NOVANA-programmet i habitatområdet, derfor kan der ikke 
laves trusselsvurdering efter den angivne metode. De efterfølgende vurderinger er baseret på skøn. 


4.1. Eutrofiering
Målsætningen for Brede Å er passagevand for laksefisk. Målsætningen er baseret på 
smådyrsfaunaen, og er på det grundlag ikke opfyldt. Der er en lille og svindende bestand af Snæbel, 
som stammer fra udsætning. Eutrofieringen synes ikke at påvirke arten afgørende. Den manglende 
reproduktion skyldes sandsynligvis primært fraværet af lave, vinteroversvømmede arealer, hvor 
larverne kan vokse til.


4.2. Tilgroning
Ikke relevant


4.3. Hydrologi
Vandføringen er stort set uændret fra tidligere. Gensnoning af strækningen ved Løgumkloster har 
muligvis forbedret Snæblens gydemuligheder.


4.4. Invasive arter
Ikke relevant


4.5. Arealmæssige ændringer
Udvidet i forbindelse med gensnoning af åen 1990-98, inden området er udpeget til habitatområde.


4.6. Forstyrrelse af arter
Ikke relevant
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Udpegningsgrundlag Trusselsvurdering
Bæklampret ? Artens eventuelle tilstedeværelse afhænger af tilstanden i tilløbene. 


Undersøgelsesmetoderne der hidtil er brugt (elektrofiskeri og 
sparkeprøver til udtagning af prøver af smådyrlivet) er ikke egnet til 
at angive bestandsstørrelser af bæklampret.


Flodlampret II Passage mulig til hele vandløbssystemet.
*Snæbel IV Mangler opvækstområder med lavt, stillestående vand, hvor 


larverne kan vokse op. Opstemning, udretning og oprensning af 
vandløb, inddigning af marsk hindrer dannelsen af disse 
opvækstområder.


5. Modsatrettede interesser
Der vurderes ikke at være modstridende naturinteresser indenfor området. 


6. Naturforvaltning og pleje
Vedligeholdelsen af vandløbet foregår under hensyn til fiskearterne på udpegningsgrundlaget. I den 
nationale handlingsplan for Snæbel er der ikke forudsat plejearbejder i Brede Å. 


7. Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper
Der er ikke kendskab til nykonstaterede eller nyindvandrede naturtyper eller arter.


8. Materiale-lister:


Liste over manglende data:
• Mangler kendskab til udbredelsen af Bæklampret og Flodlampret. 


Liste over anvendt materiale:
• Sønderjyllands amt (2000): Fiskebestandene i de sønderjyske vandløb.
• Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen (2003): National forvaltningsplan for Snæbel


 
Liste over andet relevant materiale:


• Intet.
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Miljørapport for Vadehavet (N89), delområderne Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og 
Varde Å vest for Varde (H78), Brede Å (H86) Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og 
Magisterkogen (H90) og Vadehavet (F57) 
 
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:  
 
Målsætningen er, at hele Vadehavsområdet med dets mange beskyttelsesområder 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, 
revdannelser, sandbanker og vidtstrakte vadeflader samt de tilstødende vandløb præges af en 
god vandkvalitet, som én af forudsætningerne for ideelle livsbetingelser for det helt unikke 
pante- og dyreliv, som kendetegner det store tidevandsområde og dets karakteristiske 
landskaber. 
 
De betydelige, marint tilknyttede naturtyper i klitter og strandenge genoprettes og beskyttes, 
så de sikres en god naturtilstand. 
 
De overordnede mål er, at områdets økologiske integritet sikres bedst muligt. Vadehavet 
fastholdes som et af landets vigtigste yngle- og rasteområder for havpattedyr, fugle og fisk 
knyttet til kystområder med bl.a. tidevandspåvirkede strandenge og lavvandede havområder. 
Målet er, at de marine naturtyper er præget af en god vandkvalitet og en rig bundvegetation 
og –fauna, som bl.a. vil sikre fødegrundlaget for de mange dyre- og fuglearter, der har deres 
levesteder her. De mange dynamiske naturtyper prioriteres højt og fastholdes som typiske for 
området. De lysåbne naturtyper og skovnaturtypernes sikres en god naturtilstand, og 
forekomsterne gøres mere sammenhængende. 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 derfor højt i området, deres areal øges, og der skabes økologisk sammenhæng 
mellem fragmenterede forekomster. Vadehavsområdets forekomster af strandenge, grå/grøn 
klit, klithede, klitlavning, tidvis våd eng, og skovklit udgør mere end 5 % af det samlede 
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kortlagte areal i den atlantiske region, og prioriteres derfor højt. Det samme gælder for 
naturtyperne vadeflade og enårig strandengsvegetation, der ikke er systematisk kortlagt, men 
alligevel vurderes at udgøre en meget væsentlig andel af det samlede danske areal for hver af 
naturtyperne. 
Det sikres, at levestederne for arterne er tilstrækkeligt store og rummer gode og uforstyrrede 
fourageringsmuligheder og uforstyrrede yngleområder med god struktur og hydrologi. 
Gråsæl, marsvin, snæbel, majsild, stavsild og deres levesteder prioriteres højt, og beskyttelsen 
af dem styrkes. Arterne er truede på nationalt biogeografisk niveau eller fåtallige (forekommer 
kun i 1 – 3 beskyttelsesområder i Danmark). Snæblen er tilmed en såkaldt prioriteret art i EU-
sammenhæng. 
Vandløbene sikres som egnede levesteder for snæbel. For snæbel forudsætter dette fri 
passage og en selvreproducerende gydebestand i vandløbet. Da snæblen er akut truet af 
udryddelse, prioriteres forbedrede forhold for snæblen over genetableringen af de mest 
hensigtsmæssige hydrologiske forhold for de våde naturtyper. 
Der vil være en høj prioritering af ynglefuglearterne almindelig ryle, sandterne, splitterne og 
dværgterne, der er truede på nationalt biogeografisk niveau, samt af ederfuglen og dennes 
levesteder og de tilknyttede naturtyper, da ederfuglen er en trækfugleart, der er truet på 
nationalt biogeografisk niveau. Hvidbrystet præstekrave og sandterne er begge 
ynglefuglearter, som er fåtallige og kun forekommer i 1 – 3 beskyttelsesområder i Danmark, 
de prioriteres derfor højt, og beskyttelsen af disse arter styrkes. Gravand, hvidbrystet 
præstekrave, strandskade, strandhjejle, sandløber, islandsk ryle, stor regnspove, rødben, 
hvidklire og dværgmåge prioriteres højt, da de er trækfugle, som er fåtallige og kun 
forekommer i internationalt betydelige antal i 1 – 3 beskyttelsesområder i Danmark. Desuden 
vil der være en høj prioritering af trækfuglesarterne lysbuget knortegås, mørkbuget knortegås, 
gravand, pibeand, krikand og spidsand. 
 
Relevante planer 
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 
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet (Vadehavsbekendtgørelsen). 
Desuden eksisterer et dansk-tysk-hollandsk regeringssamarbejde omkring beskyttelsen af 
Vadehavet. 
 
I tidens løb er flere naturforvaltningsprojekter gennemført i beskyttelsesområdet. De største 
tiltag i nyere tid er Landbrugs- og miljøprojektet 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. 
 
Fisken snæbel er en af EU's mest truede fiskearter. Den er faretruende tæt på at blive 
udryddet, og kun en hurtig indsats kan redde den. Derfor har Danmark opnået støtte fra EUs 
LIFE-fond til et naturgenopretningsprojekt, som skal redde snæblen. Naturprojektet omfatter 
en lang række delprojekter 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. Flere projekter er så langt fremme, at de er inde i en afslutningsfase og i 2009 er en 
gensnoning og retablering af Varde Å igangsat. 
 
Der er gennemført VMP II-projekter i flere vandløbsoplande til Vadehavet, 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 fåregræsning og andre tiltag, som forbedrer grundlaget for 
en række vigtige naturtyper og arter i Vadehavsområdet. På samme vis bortforpagter 
kommunerne visse arealer i N2000-områderne ved Vadehavet på særligt naturvenlige vilkår. I 
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store dele af Tøndermarsken er den landbrugsmæssige drift og naturplejen fastlagt gennem 
bestemmelser i ”Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken”.  
 
I et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Forsvaret er der udarbejdet 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 plante-arter i 
området. 
 
I et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Skov- 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 kanalisere 
mere af offentlighedens færden i de østlige og nordlige dele af øen. 
   
I Brede Å foregår vedligeholdelsen af vandløbet under hensyn til fiskearterne på 
udpegningsgrundlaget. I den nationale handlingsplan for Snæbel er der ikke forudsat 
plejearbejder i Brede Å. 
 
Også i Vidåsystemet vedligeholdes vandløbene under hensyn til naturværdierne. 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, 
såsom sikring af passage for vandrefisk, udlægning af større vinteroversvømmede arealer og 
ekstensivering af driften af de tilstødende 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 jernbanen). 
 
Engarealerne i Magisterkogen udlejes på særlige vilkår for at sikre afgræsning, og der er 
gravet vandhuller til sortternen i Magisterkog i slutningen af 1990'erne, ligesom der i den 
danske del af Hasbjerg Sø er gennemført vandstandshævninger med meget positiv effekt for 
sortternen. 
 
Natura 2000-områderne vil fremgå af landsplandirektivet (de tidligere regionplaner). Disse skal 
indeholde retningslinjer i overensstemmelse med bekendtgørelsen om udpegning og 
administration af internationale beskyttelsesområder nr. 408 af 1. maj 2007. Det betyder, at 
landsplandirektivet skal indeholde retningslinjer, der i overensstemmelse med 
direktivforpligtelserne kan understøtte områdernes bevaringsmålsætninger. 
Landsplandirektivet indeholder derfor ikke udlæg af nye arealer til byzone, sommerhusområde, 
nye større vejanlæg, øvrige trafik og tekniske anlæg eller væsentlige udvidelser eller nye 
områder til råstofindvinding på land mv., mens der kan være retningslinjer, der bidrager til at 
sikre naturforholdene, jf. bestemmelser i bekendtgørelsens § 5. 
 
Der vil derfor ikke med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger og retningslinjer for den 
efterfølgende kommunale planlægning være modstrid mellem den og landsplandirektivet. 
 
b) Nul - alternativ  
 
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift for at sikre og opretholde 
gunstig bevaringsstatus det gælder fx en række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i 
ugunstig tilstand tiltag, der kan imødegå forringelse. Planen vil sikre fortsatte levesteder for 
havlampret, flodlampret, bæklampret, dyndsmerling, stavsild, marsvin, spættet sæl, gråsæl, 
odder, bramgås, mørkbuget knortegås, gravand, krikand, pibeand, spidsand, skeand, sortand, 
strandskade, strandhjejle, hjejle, stor regnspove, lille kobbersneppe, hvidklire, rødben, 
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almindelig ryle, islandsk ryle, sandløber,  dværgmåge, laks, snæbel, klyde, hvidbrystet 
præstekrave, sandterne, havterne, fjordterne, dværgterne, lysbuget knortegås og ederfugl.  
 
 
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: 
 


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


 Trækfuglene kortnæbbet gås, mørkbuget knortegås, bramgås, gravand, krikand, 
pibeand, spidsand, skeand, sortand, strandskade, 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, flodmundinger og rev, da den 
økologiske tilstand i vandområderne i Vandplan Vadehavet vurderes at være moderat 
eller dårligere, og god økologisk tilstand ikke vurderes at kunne opnås i 2015. 


 Strandeng på grund af unaturlige vandstandsforhold, tilgroning og manglende, 
målrettet naturpleje. 


 Grå/grøn klit og klitlavning, på grund af tilgroning, invasive arter, manglende 
landskabsdynamik og næringsstofbelastning. 


 Klithede, visse-indlandsklit, revling-indlandsklit og græsindlandsklit grundet 
næringsstofbelastning og manglende landskabsdynamik. 


 Våd hede og tidvis våd eng på grund af tilgroning, invasive arter og uhensigtsmæssige 
vandstandsforhold. 


 Tør hede, tørvelavning og surt overdrev grundet tilgroning, arealreduktion og 
fragmentering, invasive arter og næringsstofbelastning. 


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


vandstandsforhold, invasive arter og arealreduktion/fragmentering. 
 Snæbel og laks på grund af spærringer, manglende gyde/opvækstområder samt 


forringet vandkvalitet. 
 Ynglende klyde og hvidbrystet præstekrave på grund af tilgroning, 


arealreduktion/fragmentering, forstyrrelser og prædation. 
 Ynglende almindelig ryle på grund af tilgroning, arealreduktion/fragmentering, 


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


uhensigtsmæssig drift, mangel på egnede fouragerings- og rasteområder, forstyrrelser 
og prædation.  


 Dværgterne som ynglefugl på grund af forstyrrelse og prædation. 
 Trækfuglen lysbuget knortegås på grund af mangel på egnede fouragerings- og 


rasteområder. 
 Trækfuglen ederfugl på grund af mangel på egnede fouragerings- 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. 
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 Enårig strandengsvegetation, vadegræssamfund, forklit og hvid klit på grund af 
manglende kortlægning.  


 Stilkege-krat og skovbevokset tørvemose er på udpegningsgrundlaget, 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 arternes 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 faunaklassen er ukendt i en stor del af vandløbene 
 
 
c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Indsatsen for at redde snæblen handler bl.a. om at etablere fri passage i vandløbet ved at 
nedlægge stemmeværker. Desuden forsøger man at øge snæbellarvernes overlevelse ved at 
etablere mere eller mindre permanent oversvømmede arealer langs åstrækninger i ådalene.  
Der kan 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, foretages på 
arealer, hvor det ikke får negativ indflydelse på naturtyperne eller arealer, der med indførelse 
af naturpleje indenfor overskuelig 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 tilstødende landområder. Også dette søges 
undgået ved anvendelse af tekniske løsninger som etablering af stryg og slyngninger. 
  
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 landbrugsmæssige drift og/eller plejeindsats. Heri kan der ligge et element af 
modsatrettede naturinteresser, idet udpegningsgrundlagene for beskyttelsesområderne ved 
Vadehavet både omfatter fuglearter, som yngler og fouragerer i høj og lukket strandengs- og 
engvegetation (f.eks. engsnarre, plettet rørvagtel, rørhøg og hedehøg) og arter, som er 
tilknyttet lavere vegetation (f.eks. mange af de ynglende vadefugle 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 vegetationen efter nogle 
år bliver for høj og tæt for de nævnte arter.  
 
 
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 
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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 Arreskov Sø 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 
vandplanerne. 


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


1.4 Gennem hensigtsmæssig drift og pleje reduceres tilgroningen af de lysåbne 
naturtyper mest muligt. 


1.5 Gennem hensigtsmæssig drift og pleje sikres de karakteristiske, dynamiske 
naturtyper. 


1.6 Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkelte arts sårbarhed 
overfor forstyrrelser for alle arter på udpegningsgrundlaget. 


1.7 Der sikres velegnede levesteder for følgende arter med vurderet gunstig eller ukendt 
bevaringsprognose:  
Havlampret, flodlampret, bæklampret, dyndsmerling og stavsild – sikre vandløb med 
god vandkvalitet, egnede leve- og gydesteder samt fri passage. 
Marsvin, spættet sæl og gråsæl – sikre gode fødeforhold i Vadehavet samt egnede 
fødesøgnings-, raste- og yngleområder. 
Odder – sikre egnede levesteder i og ved vandløb.  
Trækfuglene bramgås og mørkbuget knortegås – sikre egnede fødesøgnings- og 
rastepladser af tilstrækkelig størrelse på strandenge. 
Trækfuglene gravand, krikand, pibeand, spidsand og skeand – sikre egnede raste- og 
fourageringsområder på højsande, tidevandsflader, strandenge og i marskområder. 
Trækfuglen sortand – sikre egnede raste- og fourageringsområder i havområderne i 
de vestligste dele af beskyttelsesområdet. 
Trækfuglene strandskade, strandhjejle, hjejle, stor regnspove, lille kobbersneppe, 
hvidklire, rødben, almindelig ryle og islandsk ryle - sikre egnede raste- og 
fourageringsområder på højsande, tidevandsflader, strandenge og i marskområder. 
Trækfuglene sandløber og dværgmåge - sikre egnede raste- og fourageringsområder 
på højsande og i havområderne i de vestligste dele af beskyttelsesområdet. 


1.8 Der sikres velegnede levesteder for følgende arter med vurderet ugunstig 
bevaringsprognose: 
Laks og snæbel – skabe passage til egnede levesteder i vandløbene og sikre egnede 
gyde- og levesteder. 
Ynglende klyde og hvidbrystet præstekrave – sikre egnede yngleområder på strande, 
strandenge, øer og holme med lav eller ingen vegetation og med et lavt 
prædationstryk. 
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Ynglefuglen almindelig ryle - sikre og genskabe egnede yngleområder med høj 
vandstand og lav vegetation på strandenge og i marskområder, samt sikre et antal 
tilstrækkeligt store ynglesteder med et lavt prædationstryk. 
Ynglende sandterne, splitterne, havterne, fjordterne og dværgterne - sikre egnede 
yngleområder på strande, strandenge, øer og holme med lav eller ingen vegetation og 
med et lavt forstyrrelses- og prædationstryk. 
Trækfuglene lysbuget knortegås, ederfugl, hvidbrystet præsetkrave og klyde – sikre 
egnede raste og forurageringsområder. 


1.9 Invasive arter søges bekæmpet og deres spredning forebygges så vidt muligt.  
 
 
I henhold til vandplanen vil en gennemførsel af planen for vandopland 1.10 Vadehavet og 
Vesterhavet under vandrammeirektivet vurderes at indebære, at følgende del af Natura 2000-
planens indsatsprogram bliver udført: 
 


 Reduktion af næringsstoftilførsel til søer, vandløb, ferske og marine vådområder. 


 Reduktion af næringsstoffer til søer, vandløb, ferske og marine vådområder sikrer gode 
fourageringsforhold og/eller levesteder for arterne på udpegningsgrundlagene. 


 Reduktion af udledningen af miljøfremmede stoffer, hvilket gavner fisk, pattedyr og 
fugle på udpegningsgrundlagene. 


 Ophør af vandløbsvedligeholdelse hvilket forbedrer vilkårene for naturtypen 3260 
Vandløb med vandplanter og fiskene på udpegningsgrundlagene, samt sikrer 
fødegrundlag for fiskeædende pattedyr og fugle. 


 Sikring af gode fysiske forhold i vandløb hvilket gavner fiskene på 
udpegningsgrundlagene, samt sikrer fødegrundlag for fiskeædende pattedyr og fugle på 
udpegningsgrundlagene. 


 Reducering af antallet af spærringer og åbne rørlægninger i vandløb, hvilket gavner 
fiskene på udpegningsgrundlagene, samt sikrer fødegrundlag for fiskeædende pattedyr 
og fugle   


 
 
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 1.10 Vadehavet og Vesterhavet.  
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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.  
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
 
Sigtelinie 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder for arter 
 


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


2.2 Forholdene for truede, ynglende kystfugle som hvidbrystet præstekrave, klyde, 
sandterne og dværgterne sikres gennem et antal tilstrækkeligt store ynglesteder 
med mindst mulig forstyrrelse og prædation. 


2.3 Ynglende klyde – at prædation og forstyrrelse begrænses i muligt omfang og at 
mindst 100 ha strandenge, øer og holme i beskyttelsesområdet plejes målrettet. 


2.4 At forstyrrelse og prædation så vidt muligt begrænses i og omkring de vigtigste 
yngleområder (kolonier) for dværgterne. 


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


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


3.2 Skovnaturtyper sikres 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 Arter, hvis levesteder ikke er beskyttede af den eksisterende lovgivning, sikres. 
3.4 Flere af de truede og fåtallige ynglefugles levesteder er ikke beskyttede som helhed, 


hvorfor der beskyttelsesmæssigt bør sættes særligt ind i forhold til bl.a. strande og 
ferske enge, der udgør væsentlige yngle- og fourageringsområder for arter som 
hvidbrystet præstekrave, almindelig ryle, klyde, sandterne og dværgterne. 


3.5 Ynglende sandterne - gennem målrettet forvaltning sikres egnede ynglelokaliteter 
på strandenge, øer og holme, ligesom de vigtigste områder omkring redesteder om 
muligt sikres mod forstyrrelse i selve yngletiden. 


3.6 Mange truede og ansvarskrævende bestande af trækfugle er store dele af året 
afhængige af levesteder, der ikke er omfattet af beskyttelse – hverken i forhold til 
fysiske ændringer eller forstyrrelser. Der gennemføres om nødvendigt tiltag som 
kan sikre gode raste- og fødesøgningsforhold for arter som lysbuget knortegås, 
ederfugl og spidsand. 


 
Sigtelinie 4. Særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografiske status er i fare 
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4.1 Der skabes forudsætninger for at arealet med våd hede i første planperiode kan 


sammenbindes og udvides med omkring 3 ha. 
4.2 Arealet med surt overdrev udvides i første planperiode med 5-7 hektar, primært i 


forbindelse med eksisterende overdrev i ådalene og på kystskrænter. 
4.3 Tilstanden af rigkærene forbedres og arealet søges udvidet med i størrelsesordenen 


3 hektar, primært i områdets ådale samt i tilknytning til eksisterende forekomster 
på Fanø og Rømø. 


4.4 Flodmundinger, rev og vadegræssamfund – udbredelsen og tilstanden sikres, og 
den karakteristiske, naturlige dynamik 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 sikres gennem målrettet forvaltning og 
ekstensiv drift på ca. 500 ha strandeng (løftes delvist af kravene til strandeng). 


4.8 Yngleforholdene for splitterne og sandterne sikres, bl.a. ved målrettet pleje og drift 
på i størrelsesordenen 50 ha omkring de traditionelle yngleområder (løftes af 
strandeng og almindelig ryle), samt så vidt muligt at regulere færdsel og prædation 
i nærheden af redesteder. 


4.9 For dværgterne sikres et antal tilstrækkeligt store og uforstyrrede ynglesteder med 
lavt prædationstryk (samlet set i størrelsesordenen 35 ha). 


4.10 Der sikres tilstrækkeligt store og uforstyrrede levesteder for trækfuglen ederfugl. 
 
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: 
 
Da snæblen er akut truet af udryddelse prioriteres forbedrede forhold for snæblen over 
genetableringen af de mest hensigtsmæssige hydrologiske forhold for de våde naturtyper. 
 
Mange af ynglefuglene tilknyttet de lysåbne naturtyper i Vadehavsområdet er i tilbagegang 
eller direkte truede, derfor er det fuglenes foretrukne levesteder, der har den højeste prioritet.  
 
 
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. 
 
Da snæblen er akut truet af udryddelse prioriteres forbedrede forhold for snæblen over 
genetableringen af de mest hensigtsmæssige hydrologiske forhold for de våde naturtyper. 
 
Mange af ynglefuglene tilknyttet de lysåbne naturtyper i Vadehavsområdet er i tilbagegang 
eller direkte truede, derfor er det fuglenes foretrukne levesteder, der har den højeste prioritet.  
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil naturtypernes og arternes levesteders 
tilstand og udbredelse fortsat trues.  
 
Planen betyder, at de rekreative oplevelser i tilknytning til området forbedres via et forbedret 
naturgrundlag, nedsat næringsstofbelastning via vandplanen og bidrager til at Generelt vil en 
gennemførsel af planen påvirke miljøet i positiv retning, f.eks. ved at sikre levesteder for arter. 
 
Det overordnede mål for Vadehavet er at sikre naturtyperne og levestederne for arterne på 
udpegningsgrundlaget.  








Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 


NOTAT 
 


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


Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 
Habitatområde nr. H78, H86 og H90 


 
Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde; Brede Å; Vidå med tilløb, Rudbøl 


Sø og Magisterkogen 
 


Fuglebeskyttelsesområde nr. F57 
 


Vadehavet 
 
 
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 anonceret 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. N89 Vadehavet er der modtaget i alt 15 høringssvar. Se listen sidst i 
notatet. 
  
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Indsatsprogram 
2. Virkemidler 
3. Udpegningsgrundlag 
4. Trusler 
5. Igangværende pleje og genopretning 
6. Tilstand, bevaringsstatus og målsætning 
7. Områdebeskrivelse 
 
Yderligere har høringssvarene berørt følgende emner, hvortil der henvises til det generelle 
høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
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http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/
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http://www.nst.dk/





8. Indsatsprogram 
9. Datagrundlag 
10. Udpegningsgrundlag og afgrænsning 
11. Synergi med vandplaner 
12. Økonomi og kompensation 
13. Virkemidler 
14. Trusler 
15. Rollefordeling 
16. Planproces 
17. Klima 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter 1- 7. 
Kommentarer hertil er anført i kursiv. 
 
Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger 
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 
 
  
Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Indsatsprogram
 
Høringssvar: 
Jan Porsgaard peger på en lang række fremtidige indsatser, som skal sikre Vadehavets natur- og 
miljøtilstand. Der peges på nedsat belastning med kemikalier (miljøfremmede stoffer), ingen 
klapninger, begrænset eller intet erhvervsfiskeri, pleje af marsken og genskabelse af forholdene for 
ålegræs i Vadehavet. 
 
Danmarks Naturfredningsforening mener, at der i planforslaget mangler indsatser for en række arter 
af flagermus, krybdyr og padder, som er omfattet af habitatdirektivet, og mener ligeledes, at 
fødeemner for storken (bl.a. padder) og ederfuglen (blåmuslinger) bør inkluderes i 
indsatsprogrammet. Desuden mener DN, at løsningen på f.eks. belastningerne med miljøfremmede 
stoffer og næringsstoffer, bør ske ved kilderne. DN peger endvidere på, at den fremtidige reduktion 
af kvælstofbelastningen af naturen ikke kan forventes indfriet med initiativerne i ”Grøn Vækst”, og 
peger på, at belastningen på områdets habitatnaturtyper ikke bør være højere end hvad de på lang 
sigt kan tåle. Foreningen har også konkrete forslag til beskyttelse af de rastende sæler ud for det 
sydlige Fanø, samt forslag til bedre information og skiltning i forhold til problemerne med løse 
hunde i vigtige fugleområder. 
 
Danmarks Jægerforbund mener, at jagt er vurderet subjektivt i forbindelse med beskrivelsen af 
truslerne mod fuglene på udpegningsgrundlaget, og finder ikke, at jagt er problematisk i forhold til 
bestandene. Foreningen kan ikke acceptere nogen form for jagtbegrænsninger, og tilbyder desuden 
sin medvirken ved en øget indsats mod prædatorer samt en øget indsats ved vedligeholdelse og 
restaurering af vandhuller m.v. 
 
Landboorganisationerne i Syddanmark peger generelt set på, at reduktioner af tilførslen af 
næringsstoffer, hensigtsmæssig hydrologi, hensigtsmæssig drift og pleje samt sikring af levesteder, 
der ikke er omfattet af beskyttelse er indsatser, kan få vidtrækkende konsekvenser og medføre 
restriktioner på den intensive markdrift. Desuden efterlyser foreningerne en angivelse af hvor i 
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beskyttelsesområdet indsatser som sammenbinding af naturtyper skal finde sted, ligesom man også 
ønsker faglige begrundelser for de meget præcise angivelser af arealkrav for naturtyper og arter. 
Foreningerne mener også, at der bør foretages samfundsøkonomiske beregninger, der viser natur-
gevinsten i forhold til de økonomiske omkostninger til indsatsen. Desuden peger 
landboforeningerne også på, at indsatser og udvidelser af naturtyper/levesteder kun bør ske på 
ekstensive arealer og på eksisterende naturarealer. Endelig finder Landboorganisationerne i 
Syddanmark, at indsatsen skal koncentreres til de arter, der har behov og som der reelt er mulighed 
for at fremme, samt at den rette pleje/indsats er vigtigere end den præcise arealstørrelse. 
 
Verdensnaturfonden efterlyser krav til og indsats mod kvælstofdeposition og indsats mod bevarelse 
af naturtyper i en række delplaner, hvor fugle er på udpegningsgrundlaget. VNF mener også, at der 
bør være en indsats til imødekommelse af forstyrrelser af sæler, og savner generelt indsatser mod 
forstyrrelser og jagt i forhold til fuglene i Vadehavet. Desuden bør der efter organisationens 
opfattelse snarest iværksættes en undersøgelse af konsekvenserne for bundfaunaen i forbindelse 
med fiskeri med bomtrawl.  
 
Friluftsrådet advarer mod anvendelsen af ”de lette” beskyttelsesforanstaltninger, som kan ramme 
rigtig mange naturbrugere, og opfordrer til, at der fokuseres på de ”tungere løsninger”, som rettes 
mod egentlige forbedringer af naturmiljøet og arternes levesteder. Organisationen opfordrer i øvrigt 
til, at indsatsen – f.eks. i forhold til forstyrrelser – koncentreres til færre områder, hvor der til 
gengæld kan opnås bedre effekter. 
 
Fanø Roklub, Ho Bugt Sejlklub og Esbjerg Roklub ønsker ikke, at der indføres yderligere 
restriktioner oven i allerede eksisterende, og tilbyder at bidrage med lokal viden i forbindelse med 
en eventuel fremtidig dialog. Foreningerne peger desuden på, at man gennem målrettet information 
kan imødekomme de fleste potentielle konflikter.  
 
Dansk Ornitologisk Forening efterlyser en implementering af den trilaterale vadehavsplans mål om 
f.eks. en naturnær drift af strandenge, og mener, at der bør udarbejdes konkrete handlingsplaner for 
strandengenes forvaltning, så græsningstryk og vandstand kan kontrolleres efter behov. DOF 
efterlyser også målrettede handlingsplaner for arter på udpegningsgrundlaget – f.eks. for hvidbrystet 
præstekrave, så trusler som prædation og forstyrrelser og virkemidler som styring af hydrologi og 
drift, kan håndteres så enkelt og målrettet som muligt. 
DOF peger på, at vigtige elementer i en kommende indsatsplan vil være at håndtere 
problemstillinger som prædation, uhensigtsmæssig hydrologi og forstyrrelser fra rekreative 
aktiviteter – både kendte og kommende menneskelige aktiviteter i beskyttelsesområdet.  
DOF peger desuden på, at reduktionen af næringsstof-depositionen på områdets naturtyper og 
levesteder for arter er af afgørende betydning for naturkvaliteten 
 
Naturstyrelsen: 
Natura 2000-planerne udgør den overordnede planlægning for Natura 2000-områderne, og ligger 
til grund for den efterfølgende handleplanlægning og den statslige opfølgning. Med henblik på at 
efterlade det aftalte råderum til handleplanlægningen, er det i Natura 2000-planen ikke præciseret 
hvor og hvordan, eventuelle indsatser skal gennemføres. 
 
Natura 2000-planlægningen og herunder indsatsprogrammet omfatter alene de arter og naturtyper, 
som indgår i udpegningsgrundlaget for beskyttelsesområdet.  
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Indsatsen for at reducere eutrofiering og kvælstofdepositionen reguleres gennem gældende 
lovgivning og vandplanlægningen. Reduktion af kvælstofpåvirkninger af områdets 
habitatnaturtyper forventes at ske gennem husdyrgodkendelsesloven. 
 
Der henvises i øvrigt til nedenstående og det generelle høringsnotat. 
 
2. Virkemidler  
 
Høringssvar: 
Ribe Roklub, Fanø Roklub og Esbjerg Roklub påpeger, at deres aktiviteter ikke anses for at have 
negativ indflydelse på gunstig bevaringsstatus i de benyttede vandområder, og klubberne er derfor 
skeptiske overfor virkemidler som ”generel adgangsbegrænsning” og ”forstyrrelsesfrie områder”. 
 
Landboorganisationerne i Syddanmark mener, det er vigtigt, at de virkemidler (og støtteordninger), 
der vil blive taget i anvendelse, både er praktisk anvendelige, faglige og tilstrækkelige til at opnå 
gunstig bevaringsstatus. Foreningerne mener, at der skal skabes rammer for indsatsen, som gør det 
økonomisk og praktisk muligt at medvirke, at der sikres klare linjer omkring betingelser for at 
opretholde enkeltbetalingsstøtten, at det klarlægges om frivilligt indgåede aftaler afgives for altid, 
og at det bliver muligt at vurdere konsekvenserne af evt. ændret afvanding i forhold til afledte 
effekter på den landbrugsmæssige udnyttelse. Tilskudsordningerne skal være økonomisk rentable 
og praktisk anvendelige, før de vil opnå en succesfuld anvendelse. 
 
Friluftsrådet peger på, at løsninger i forhold til problemstillinger som pleje/afgræsning, 
adgangsbegrænsning og mulige begrænsninger af jagt og fiskeri skal vælges med omtanke og 
således, at offentligheden ikke ubegrundet afskæres fra at udøve rekreative aktiviteter 
 
Greenpeace anbefaler, at man i de tilfælde, hvor det giver mening (f.eks. visse muslinger og østers), 
undersøger mulighederne for at indsamle de invasive arter for på den måde at holde dem i skak og 
lade de hjemmehørende arter komme til. 
 
Naturstyrelsen: 
De nævnte virkemidler fremgår af bilag 2 til planen, som er en oversigt over mulige virkemidler, 
der kan iværksættes ved gennemførelsen af planen.  
 
De konkrete virkemidler vil blive fastsat i forbindelse med den fremtidige handleplanlægning og 
den statslige opfølgning for beskyttelsesområdet. 
 
Der henvises også til det generelle høringsnotat, hvor der bl.a. er redegjort for sammenhængene 
mellem planer og virkemidler, herunder de etablerede tilskudsordninger og planernes 
gennemførelse ved frivillige aftaler. 
 
3. Udpegningsgrundlag 
 
Høringssvar: 
Danmarks Naturfredningsforening peger på et modsætningsforhold mellem udpegningsarter 
tilknyttet tilgroede og dyrkede arealer, og de arter og naturtyper som er tilknyttede de lysåbne 
landskaber (f.eks. engfugle). DN mener desuden, at muslinger og ålegræs skal med på 
udpegningsgrundlaget. 
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Naturstyrelsen: 
Indsatsprogrammet gælder alle arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget, men der er 
differentieret i forhold til deres nuværende status. Udpegningsgrundlagene for områderne ligger 
fast for 1. planperiode og kan tidligst blive revideret i forbindelse med kommende planperioder. 
 
4. Trusler 
 
Høringssvar: 
Danmarks Naturfredningsforening ønsker en udvidet beskrivelse af truslerne, herunder især af 
forureningen med miljøfremmede stoffer, og at den fremtidige overvågning af miljøfremmede 
stoffer skal designes således, at nye stoffer og trusler kan blive registreret. 
 
Danmarks Jægerforbund mener, at jagt er vurderet subjektivt i forbindelse med beskrivelsen af 
truslerne mod fuglene på udpegningsgrundlaget. Jagt er efter foreningens opfattelse ikke en trussel i 
Vadehavsområdet, hverken for jagtbare eller ikke-jagtbare arter. 
 
Landboorganisationerne i Syddanmark mener, at truslerne generelt set er beskrevet for subjektivt, 
og påpeger, at gødningstilførsel til driftsjorderne i beskyttelsesområdet sker efter gældende regler. 
Foreningerne mener endvidere, at truslen næringsstofbelastning er overdrevet, samt at truslerne 
”tilgroning”, ”uhensigtsmæssig hydrologi” og ”uhensigtsmæssig drift” kun kan imødekommes, hvis 
den nødvendige økonomi tilvejebringes. Landboforeningerne peger i øvrigt på, at prædation er en 
reel trussel, mens jagt ikke er det med de nugældende bestemmelser på området. 
 
Verdensnaturfonden ønsker kilderne til den høje belastning med næringsstoffer angivet, og mener i 
øvrigt, at fiskeri som trussel bør beskrives med typer og omfang. 
 
Friluftsrådet mener, at angivelsen af fiskeri med stående redskaber og garn som en trussel mod laks 
og snæbel, samt menneskelige aktiviteter ved vandløb som en reel trussel mod odder bør 
dokumenteres, før der eventuelt indføres begrænsninger på områderne. Menneskelige aktiviteter er 
efter organisations opfattelse ikke problematiske, når blot de bliver tilrettelagt og gennemført på 
hensynsfuld vis. 
 
Kystdirektoratet peger på, at direktoratet i relation til truslerne (i bilag 2) ”olieforurening” og 
”miljøfarlige stoffer” vedligeholder vanddybden i sejlrenden til Esbjerg Havn og sammen med 
Farvandsvæsenet driver og vedligeholder flydende og fast afmærkning i og omkring sejlløbet. 
Begge aktiviteter øger sikkerheden for skibstrafikken, og nedbringer herved risici for 
grundstødninger og andre ulykker, som kan medføre forureninger. 
 
Danmarks Fiskeriforening påpeger, at det vigtigste fiskeri i Vadehavet er rejefiskeri med lette 
bomtrawl, og at der i dag allerede er omfattende begrænsninger i form af geografiske grænser og 
tekniske anordninger. Desuden er foreningen af den opfattelse, at fiskeriet udøves på en sådan måde 
(bl.a. regelmæssighed og langsom fart), at hverken marsvin, sæler eller fugle forstyrres 
nævneværdigt derved. 
 
Greenpeace peger på, at man i kraft af et såkaldt EMPAS-projekt i regi af ICES har dokumenteret, 
at fiskeri med bomtrawl er skadeligt i forhold til flere marine naturtyper og det tilknyttede dyreliv, 
og at denne fiskeriaktivitet generelt set ikke er forenelig med opnåelse af gunstig bevaringsstatus. 
Greenpeace bemærker, at det i planudkastet er angivet, at følgevirkningerne af det aktuelle 
rejefiskeri ukendt. Dette udsagn stemmer efter organisationens opfattelse således ikke overens med 
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virkeligheden. I forhold til det tidligere muslingefiskeri i Vadehavet mener Greenpeace, at de varige 
følger for flere naturtyper (især biogene rev) af denne aktivitet (fjernelse af substrat) bør indgå med 
større vægt i planen, og at det bør konkluderes, at opnåelse af gunstig bevaringsstatus ikke er 
opnåelig i de mest påvirkede områder. Greenpeace mener, at der skal være totalt stop for fiskeri 
med bundslæbende redskaber, at muslingefiskeri skal nævnes som en trussel for områdets natur, at 
irreversibel fjernelse af substrat er en trussel og at genopbygning af ødelagt natur som følge af dette 
fiskeri oplistes som et virkemiddel. 
 
Dansk Ornitologisk Forening peger på vigtigheden af at få gjort indsats overfor trusler for især 
ynglende kystfugle som prædation og uhensigtsmæssig hydrologi. Især på øerne er det meget 
vigtigt at få identificeret trusler og problemer, så disse meget vigtige yngleområder sikres for 
arterne på udpegningsgrundlaget. Forstyrrelser er i perioder og i visse områder et problem for både 
ynglefugle og trækfugle, og DOF angiver mangelen på rastepladser under perioder med blæst og 
stormfloder, som et særligt problem i forhold til de meget store forekomster af trækkende vandfugle 
i området. Områder i marsken langs fastlandskysten udgør især i perioder med ekstraordinært høje 
vandstande vigtige rastepladser for store mængder af vandfugle i Vadehavet, og DOF foreslår, at 
der oprettes jagtfrie korridorer langs kysten, som kan skabe adgang til jagtfrie områder i baglandet. 
DOF redegør desuden for, at eksisterende ministerbeslutninger og tiltrådte Vadehavsdeklarationer 
ikke har resulteret i tilstrækkeligt med begrænsninger af bl.a. civil lufttrafik og erhvervsmæssigt 
fiskeri i Vadehavsområdet. 
 
Naturstyrelsen: 
De trusler, som beskrives i forbindelse med Natura 2000-planlægningen skal være aktuelle og 
dokumenterede trusler i forhold til udpegningsgrundlaget og dets muligheder for at fastholde eller 
opnå gunstig bevaringsstatus. Det nationale natur- og miljøovervågning er bl.a. designet med 
henblik på, at der kan høstes viden om udpegningsgrundlagenes status og prognose. 
 
Jagt og fiskeri reguleres af gældende lovgivning, og er i den forbindelse allerede begrænset i 
Vadehavsområdet. Naturstyrelsen undersøger og vurderer, hvor og i hvilket omfang, der er behov 
for konkret indsats. 
 
Det er præciseret i planteksten at, at fiskeri med bundslæbende redskaber, hvorved der sker en 
fysisk ødelæggelse, dels ved fjernelse af bundflora og bundlevende dyr, og dels ved fjernelse af 
hårdbund, sten og skaller, udgør en trussel mod de marine naturtyper og for fødegrundlaget for 
nogle af fuglene på udpegningsgrundlaget.  
 
Trusselsafsnittet er i øvrigt justeret som et resultat af de indkomne høringssvar. 
 
Der henvises i øvrigt til det generelle høringsnotat. 
 
5. Igangværende pleje og genopretning 
 
Høringssvar: 
Danmarks Naturfredningsforening peger på, at målsætningen for Tøndermarskloven ikke er nået, og 
at driften i området er i konflikt med loven, såfremt landbrugsdriften ikke reguleres yderligere. De 
åbne kanaler og grøfter, som er levested for flere vigtige arter i området, tilledes vand fra åsystemet 
med et forhøjet kvælstofniveau. 
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DN peger desuden på forholdene vedrørende færdsel og pleje på Fanø, hvor foreningen ikke kan 
anbefale, at flere stisystemer anlægges, og hvor de beskrevne plejeforanstaltninger efterlyses i 
praksis. 
 
Naturstyrelsen: 
Natura 2000-planlægningen skal løfte direktivforpligtigelserne og har ikke selvstændigt til formål 
at løfte eventuelle andre forpligtigelser. 
 
Spørgsmål vedrørende eventuelle valg af virkemidler til indfrielse af Natura 2000-planens krav til 
indsats, vil indgå i den fremtidige handleplanlægning eller offentlige lodsejeres drifts- og 
plejeplanlægning for området.  
 
De fremlagte bemærkninger til pleje og genopretning er noteret, men giver ikke anledning til 
ændringer af afsnittet i planen.  
 
6. Tilstand, bevaringsstatus og målsætning 
 
Høringssvar: 
Danmarks Naturfredningsforening finder det alvorligt, at ingen naturtyper har gunstig 
bevaringsstatus, og mener, at beskrivelserne af tilstandsvurderingerne og målsætningerne er for 
generelle, mangelfulde og upræcise. 
 
Danmarks Jægerforbund understreger Vadehavets store betydning for trækkende vandfugle, og 
påpeger samtidig, at både trækfugle uden jagttid og trækfugle med jagttid er genstand for en 
overvejende positiv bestandsudvikling i Vadehavsområdet. 
  
Landboorganisationerne i Syddanmark ønsker, at man for arter og naturtyper med ukendt 
bevaringsprognose, får afklaret denne, inden der målsættes, og mener, at mål der ikke kan opfyldes, 
ikke bør indgå i planen. Foreningerne mener i øvrigt, at flere af målene er urealistiske, og henstiller 
til, at indsatsen koncentreres på de arter, som har behov. Landboforeningerne peger også på, at der 
ved målsætning for arter også bør ses på eksterne faktorer, som f.eks. forhold på trækruter og i 
vinterkvarterer for trækfuglenes vedkommende. 
 
Verdensnaturfonden efterlyser et system for vurdering af naturtilstanden for de marine naturtyper, 
samt undersøgelser af bl.a. fiskeriets påvirkninger af naturtyper som sandbanker. Organisationen 
mener endvidere, at der bør tilføjes en konkrete målsætning om regulering af fiskeri, som kan skade 
udpegningsgrundlaget. 
  
Dansk Ornitologisk Forening peger på, at ederfuglens bevaringsstatus er så ringe, at det bør føre til 
et stop for jagten på arten i hele Natura 2000-området. 
 
Naturstyrelsen: 
Næsten alle trækfuglearter på udpegningsgrundlaget for Vadehavet er i Natura 2000-planen opført 
med en vurderet gunstig bevaringsprognose. Ugunstig bevaringsprognose har kun to arter af 
jagtbare og to arter af ikke jagtbare trækfuglearter på udpegningsgrundlaget. 
 
Naturstyrelsen arbejder med at udvikle yderligere tilstandsvurderingssystemer til brug for den 
fremtidige Natura 2000-planlægning.  
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Der henvises i øvrigt til det generelle høringssvar. 
  
7. Områdebeskrivelse 
 
Høringssvar: 
Landboorganisationerne i Syddanmark ønsker, at der lægges mere vægt på, at store dele af 
Vadehavsområdet er et kulturlandskab, og påpeger endvidere, at der er behov for en menneskelig 
indsats for at opnå og sikre gunstig bevaringsstatus for naturtyper og fuglearter på 
udpegningsgrundlaget. 
 
Verdensnaturfonden efterlyser mere aktuelle tal for fuglene på udpegningsgrundlagene for de 
enkelte områder, og peger på, at status kan have ændret sig i forhold til de angivne niveauer. 
 
Naturstyrelsen: 
De fremsendte synspunkter og forslag er noteret, og relevante elementer medtages i den endelige 
udgave af Natura 2000-planen. F.eks. vil områdebeskrivelsen blive justeret med en kort redegørelse 
for udpegningsarternes aktuelle status på nationalt plan. 
 
Der henvises i øvrigt til det generelle høringssvar. 
 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet 
 
De fremkomne bemærkninger har ikke givet anledning til grundlæggende ændringer af 
planforslaget, dog er beskrivelsen af fuglelivet i området justeret i områdebeskrivelsen, og afsnittet 
om trusler mod områdets naturværdier redigeres i overensstemmelse med nye oplysninger.   
 
På baggrund af dialogen i høringsperioden og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der desuden 
foretaget ændringer af formuleringen af indsatsprogrammernes krav til indsats for arter med en 
særlig beskyttelsesmæssig status, så formuleringen afspejler den aktuelle viden om omfanget af 
levesteder for arterne og giver mulighed for nærmere faglig vurdering i den opfølgende 
planlægning. Indsatsen i 1. planperiode skal fortsat afspejle en indsats, der har til formål at standse 
eventuelle tilbagegange for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Indsatsen gælder for 
planperioden til og med 2015 og fastlægges ud fra den langsigtede målsætning for 
udpegningsgrundlaget for de enkelte områder og det overordnede kendskab til arters krav til 
levesteder. På baggrund af oplysninger fra FødevareErhverv er bilag 5 vedrørende fiskeri tilføjet 
Natura 2000-planen og trusselsafsnittet er tilpasset dette. 
 
Hverken de indkomne bemærkninger eller Naturstyrelsens egne ændringer giver anledning til 
fornyet høring af planforslaget.  
 
 
Sammenfattende redegørelse for høring over miljørapport (SMV) 
 
Parallelt med offentlig høring af planudkast til Natura 2000-plan for område nr. N89 Vadehavet har 
SMV-redegørelsen for planen været i offentlig høring i henhold til bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer §8. 
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Natura 2000-planens formål er at sikre eller genoprette bevaringsstatus for de arter og naturtyper, 
der har dannet grundlag for udpegning af Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet. 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. 89 Vadehavet – Delplan for H78 
Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, H86 Brede Å, H 90 Vidå med 
tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen samt Fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet: 
 


• ID0773 – Ribe Roklub (nærværende høringsnotat) 
• ID1529 – Jan Porsgaard (nærværende høringsnotat) 
• ID1814 – Danmarks Naturfredningsforening (nærværende og generelt høringsnotat) 
• ID1994 – Danmarks Jægerforbund (nærværende og generelt høringsnotat) 
• ID2000 – Danmarks Jægerforbund (nærværende og generelt høringsnotat) 
• ID2492 – Landboorganisationerne i Syddanmark (nærværende og generelt høringsnotat) 
• ID2666 – WWF Verdensnaturfonden (nærværende og generelt høringsnotat) 
• ID3449 – Friluftsrådet (nærværende og generelt høringsnotat) 
• ID3574 – Fanø Roklub (nærværende høringsnotat) 
• ID3627 – Kystdirektoratet (nærværende og generelt høringsnotat) 
• ID3679 – Danmarks Fiskeriforening (nærværende høringsnotat) 
• ID3756 – Ho Bugt Sejlklub (nærværende høringsnotat) 
• ID3763 – Esbjerg Roklub (nærværende og generelt høringsnotat) 
• ID4023 – Greenpeace (nærværende og generelt høringsnotat) 
• ID4473 – Dansk Ornitologisk Forening (nærværende og generelt høringsnotat) 
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Vadehavet  
 Natura 2000-område N89 
  


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


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


 
Fuglebeskyttelsesdirektivet  Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har til formål at beskytte levestederne 


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


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


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


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


 
Basisanalysen Formålet med basisanalysen er at skabe et faktuelt grundlag for den konkrete 


prioritering af forvaltningsindsatsen, således at det kan dokumenteres, at den 
nødvendige indsats for at leve op til habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne 
iværksættes. For hvert Natura 2000-område skal der udarbejdes en 
selvstændig basisanalyse, der indeholder en kort sammenfatning med 
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tekniske bilag og kortbilag. I basisanalysen findes en gennemgang af den 
eksisterende viden om de naturtyper og arter som områderne er udpeget for. 


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


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


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


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


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


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


 
  


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


 
Naturtyper En naturtypes bevaringsstatus anses for gunstig, når  


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


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


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


 
Arter En arts bevaringsstatus anses for “gunstig” når  


- “data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at 
arten på langt sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel 
af dens naturlige levesteder”, og  


- “artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der 
er sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive 
mindsket”, og  


- ”der er – og sandsynligvis fortsat vil være – et tilstrækkeligt stort 
levested til på langt sigt at bevare dens bestande”. 
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2 Beskrivelse af området 


Det samlede Vadehav strækker sig fra Ho Bugt i nord, langs den tyske og 
hollandske Nordsøkyst til Den Helder i syd. Den danske del af Vadehavet 
udgør ca.1/10 af det samlede dansk-tysk-hollandske Vadehav, men 
udmærker sig ved at være den mest naturprægede del. Vadehavet er et af de 
vigtigste vådområder for vandfugle, der benytter den østatlantiske trækrute, 
og er således et værdifuldt fourageringsområde for mange tusinde vandfugle, 
der opholder sig her under trækket eller benytter området som yngle-, 
fældnings- og overvintringslokalitet. De vandfugle, der benytter Vadehavets 
ressourcer, yngler for størstedelens vedkommende i Nordskandinavien, 
Sibirien og Grønland. Samtidig er Vadehavet og forlandsområderne 
levesteder for mere end 500 arter af planter og dyr, hvoraf flere ikke 
forekommer andre steder i verden. Vadehavet har desuden en særlig 
betydning som opvækstområde for Nordsøens bestand af tunger og 
rødspætter.  


De internationale naturbeskyttelsesområder i vadehavsområdet omfatter de 
nedre dele af å-systemerne med udløb i Vadehavet, marsk- og 
strandengsområder langs fastlandskysten, klit-, strand- og marsklandskaber 
på øerne Rømø, Mandø, Fanø og Langli, samt tilstødende og omgivende 
havområder (Figur 1). 


 
Området udgøres af fire habitatområder (H78, H86, H90 og H239) og ni 
fuglebeskyttelsesområder (F49, F51, F52, F53, F55, F57, F60, F65, F67). De 
vidtstrakte ferske marskområder – og dermed hovedparten af - 
fuglebeskyttelsesområderne F51, F60 og F67 er ikke udpeget som EF-
habitatområder. Dog indgår de nedre dele af Sneum Å, Kongeåen og Ribe Å, 
samt Ribe Østerå og Saltvandssøen i H78 Vadehavet. De øvrige habitat- og 
fuglebeskyttelsesområder er overlappende. 


  
Ramsarområdet svarer i udstrækning til en fællesmængde af habitatområde 
H78 og samtlige ni fuglebeskyttelsesområder i Vadehavsområdet. 
 
For habitatområderne H86, H90 og H239 gælder, at der er udarbejdet 
særskilte basisanalyser – se disse. 
 
Tabel 1. Oversigt over beskyttelsesområder der indgår i Natura 2000-område N89 
Vadehavet. 
Habitatområder:  Areal  (ha.) 
H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for 


Varde 
134730 


H86 Brede Å 36 
H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen 494 
H239 Alslev Ådal  
Fuglebeskyttelsesområder:  
F49 Engarealer ved Ho Bugt 2711 
F51 Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb 6701 
F52 Mandø 854 
F53 Fanø 4439 
F55 Skallingen og Langli 2367 
F57 Vadehavet 115671 
F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen 6498 
F65 Rømø 6964 
F67 Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge 4287 
Ramsarområde:  
R27 Vadehavet 150492 
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Figur 1. Oversigtskort over Natura 2000-området. De berørte fuglebeskyttelsesområder er: 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 
65 og 67. Der er udarbejdet særskilt basisanalyse for habitatområderne H86, H90 og H239. 
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Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde 
(H78) 
Habitatområdet er beliggende ud for ca. 90 km af den sydvestligste del af 
den jyske vestkyst. Området består af et stort lavvandet tidevandsområde 
med sand- og slikflader, der er adskilt af dybe render, samt enkelte 
sandbanker, der ikke bliver overskyllet ved normalt højvande (højsande). I 
området indgår desuden halvøen Skallingen, samt en række karakteristiske 
vadehavsøer – Langli, Fanø, Mandø og Rømø. 


Tabel 2. Oversigt over udpegningsgrundlaget for EF-Habitatområde nr. 78 (Vadehavet). Prioriterede arter og 
naturtyper er markeret med *. For naturtyper er angivet det kortlagte areal af naturtypen (bemærk, at kortlægningen 
for mange naturtyper langt dækker samtlige forekomster). For hver art og naturtype er det angivet i tabellen, hvis der 
findes et særskilt databilag. *Marine naturtyper kortlagt af Skov- og naturstyrelsen, omtrentlige arealer. ** 
Naturtyperne under ”Ikke på udpegningsgrundlaget” er alene kortlagt i det tidligere Ribe Amt. ***længdeangivelsen 
angiver km vandløb, der er kendt eller potentielt levested. 


 
Nr. 


 
Art / Naturtype 


 
Areal/længde 


Antal forekomster/ 
bestand 


 
Bilag 


Arter    
1095 Havlampret 113528 ha / 137 km*** ukendt 1.1 
1096 Bæklampret 338 ha / 241 km*** ukendt 1.1 
1099 Flodlampret 113528 ha / 137 km*** ukendt 1.1 
1103 Stavsild 113308 ha ukendt  
1106 Laks 113404 ha / 49 km*** 700 (1995) 1.1 
1113 *Snæbel 113526 ha / 123 km*** 8700 (1996) 1.1 
1351 Marsvin - ukendt  
1355 Odder  ukendt 1.2 
1364 Gråsæl - enkelte  
1365 Spættet sæl - Ca. 3000  
     
Marine naturtyper    
1110 Sandbanke 45.000 ha*   
1130 Flodmunding 26 ha*   
1140 Vadeflade 41.000 ha*   
1150 *Lagune 350 ha.*   
     
Terrestriske naturtyper    
1310 Enårig strandengsvegetation 293 ha   
1330 Strandeng 6261 ha   
2110 Forklit 3,4 ha   
2120  Hvid klit 66 ha   
2130 *Grå/grøn klit 1056 ha   
2140 *Klithede 1732 ha   
2170 Grårisklit 64 ha   
2180 Skovklit  ?    
2190 Klitlavning  364 ha   
4010 Våd hede  ?   
6210 Kalkoverdrev (*vigtige orkidélokaliteter)  ?   
6230 *Surt overdrev 24 ha   
6410 Tidvis våd eng  98 ha   
7230 Rigkær  13 ha   
91D0 * Skovbevokset tørvemose ?   
     
Søer og vandløb     
3150 Næringsrig sø ?   
3260 Vandløb ?   
     
Ikke på udpegningsgrundlaget    
1320 Vadegræssamfund 345 ha** 9  
2160 Havtornklit 1 ha** 1  
2310 Visse-indlandsklit 7,6 ha** 1  
2330 Græs-indlandsklit 1,3 ha** 1  
3160 Brunvandede søer og vandløb ? ?  
4030 Tør hede 2,1 ha** 1  
7150 Tørvelavning 2,1 ha** 4  
9190 Stilkege-krat 1,4 ha** 1  
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Habitatområdet i Vadehavet er med dets knap 135.000 ha ét af de største i 
Danmark, og bortset fra de ferske, inddigede marskområder fra Ballum 
Vesterende i syd til Tjæreborg i nord, er alle de karakteristiske landskaber i 
Vadehavsområdet omfattet. 
 


Udpegningsgrundlag Vadehavsområdets store udstrækning og dynamiske naturforhold skaber 
eksistensgrundlaget for en lang række naturtyper og arter (fisk, havpattedyr 
og odder), som er optaget på EF-habitatdirektivets bilag 1. Flere af de 
forekommende naturtyper og arter er såkaldt prioriterede naturtyper og arter 
i forhold til bestemmelserne i direktivet. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet fremgår af tabel 1. For 
naturtypernes vedkommende er arealangivelsen alene et udtryk for hvor 
store arealer, der er kortlagt. Kun for de 18 naturtyper omfattet af 
NOVANA-programmet er kortlægningen mere eller mindre komplet.  
 


Engarealer ved Ho Bugt (F49) 
Fuglebeskyttelsesområdet omfatter de vidstrakte strandengsarealer langs 
vest- og nordsiden af Ho Bugt samt de mere eller mindre ferske enge langs 
med Varde Å ind til Varde by. Strandengs- og engdannelserne i det ca. 27 
km2 store område er naturlige, og sammen med områdets status som 
uinddiget og ikke reguleret af sluser ved Varde Å’s munding i Vadehavet, 
gør det beskyttelsesområdet til en unik del af Vadehavsområdet.  
 
Hele fuglebeskyttelsesområdet indgår i habitatområde nr. 78 og 
Ramsarområde nr. 27. 
 


Udpegningsgrundlag Udpegningsgrundlaget består af fire meget sjældne og fåtallige danske 
ynglefugle, og en enkelt trækfugleart, klyden, som også er relativ fåtallig 
(tabel 3). 


Tabel 3. Oversigt over udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 49 
(Engarealer ved Ho bugt).  


 
Art 


 
Status 


 
Bestand 


 
Bilag 


Hedehøg Y 1-3 4,3 
Blå Kærhøg Y 0-2 4,3 
Engsnarre Y 0-10 4,3 
Blåhals Y >10 4,3 
Klyde T 2-5 4,3 
    
Ikke på udpegningsgrundlaget    
Rørhøg Y 1-3 4 


Y: Ynglende art. T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 
Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. Parentes om 
bestandsstørrelse udfor ynglefugl angiver træk-bestand. Ynglefugletal fra perioden 1998-
2003 (antal par). 


 


Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb (F51) 
Området, der strækker sig fra Måde Enge i nord til amtsgrænsen umiddelbart 
nord for Rejsby Å i syd,  består især af store arealer med inddigede 
marskenge, der er gennemskåret af flere større vandløb, som f.eks. Sneum Å, 
Kongeåen og Ribe Å.  Mod vest er disse ferske marskenge afgrænset af 
havdiger. Til området hører også det uinddigede strandengsområde i Måde 
og Tjæreborg Enge, samt et stort eng- og moseområde omkring Ribe Å øst 
for Ribe. I alt har beskyttelsesområdet en størrelse på knap 67 km2.  
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De omfattede dele af Sneum Å, Kongeå og Ribe Å samt områderne langs 
Ribe Østerå er desuden habitatområde (del af H78), ligesom hele området 
indgår i Ramsarområde nr. 27. Udpegningsgrundlaget fremgår af tabel 4. 
 


Tabel 4. Oversigt over udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 51 
(Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb).  


 
Art 


 
Status 


 
Bestand 


 
Bilag 


Rørdrum Y + 4,3 
Hvid Stork Y 1 4,3 
Rørhøg Y 4-6 4,3 
Hedehøg Y 3 4,3 
Blå Kærhøg Y 0-1 4,3 
Plettet Rørvagtel Y + 4,3 
Engsnarre Y 0-5 4,3 
Klyde Y 150-300 4,3 
Brushane Y 1-2 4,3 
Mosehornugle Y 0-2 4,3 
Blåhals Y 1-2 4,3 
Kortnæbbet gås T >2000 4,3 
Hjejle T >5000 4,3 
    
Ikke på udpegningsgrundlaget    
Sorthovedet måge Y 1-2 4 


Y: Ynglende art. T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 
Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. Parentes om 
bestandsstørrelse udfor ynglefugl angiver træk-bestand. Ynglefugletal fra perioden 1998-
2003 (antal par). 


 


Mandø (F52) 
Dette fuglebeskyttelsesområde består af inddigede marskområder, samt et 
bælte af forlandsarealer med strandenge udenfor havdigerne og vest for 
klitterne ved Mandø by. Af de ca. 8,5 km2 er de ca. 3 km2  strandenge og 
strandsumpe, mens resten hovedsageligt udgøres af vedvarende græsarealer 
og opdyrkede marker. Indenfor digerne findes desuden fire større klæggrave 
med omgivende rørsumpe. 


Tabel 5. Oversigt over udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 52 
(Mandø).  


 
Art 


 
Status 


 
Bestand 


 
Bilag 


Rørhøg  Y 2-4 4,3 
Klyde Y 50-70 4,3 
Brushane Y 1-3 4,3 
Sandterne Y 0-6 4,3 
Fjordterne Y 25 4,3 
Havterne Y 101 4,3 
Mosehornugle Y 3 4,3 
Mørkbuget Knortegås T >4.000 4,3 
    
Ikke på udpegningsgrundlaget    
Almindelig ryle Y 0-3 4 


Y: Ynglende art. T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 
Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. Parentes om 
bestandsstørrelse udfor ynglefugl angiver træk-bestand. Ynglefugletal fra perioden 1998-
2003 (antal par). 
 


Fuglebeskyttelsesområdet på Mandø har været – og er fortsat – et af de 
vigtigste yngleområder for en række fåtallige, danske kyst- og engfugle i 
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hele Vadehavsområdet, og arter som klyde, brushane, sandterne og 
mosehornugle indgår i udpegningsgrundlaget (se tabel 5). 
 
Hele området indgår i habitatområde nr. 78 og Ramsarområde nr. 27. 
 
 


Fanø (F53) 
Beskyttelsesområdet er en stor vadehavsø med strande, klitter, klitheder, 
kærområder, temporære hedesøer og strandenge. Langs en del af østkysten 
findes desuden udstrakte tagrørssumpe, ligesom der inde på øen også findes 
en del nåletræsbevoksninger. Af de i alt 44 km2 er ca. 14 km2 strandenge og 
ca. 14 km2 heder, der udgør de vigtigste levesteder for ynglefuglearterne på 
udpegningsgrundlaget.  
 
Hele området indgår i habitatområde nr. 78 og Ramsarområde nr. 27. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet fremgår af tabel 6. 
 


Tabel 6. Oversigt over udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 53 
(Fanø).  


 
Art 


 
Status 


 
Bestand 


 
Bilag 


Rørdrum Y 7 4,3 
Rørhøg Y 9 4,3 
Blå Kærhøg Y 0 4,3 
Klyde Y 10 4,3 
Hvidbrystet Præstekrave Y 11-23 4,3 
Almindelig Ryle Y 0-6 4,3 
Sandterne Y 0-2 4,3 
Havterne Y 113 4,3 
Dværgterne Y 14 4,3 
Lysbuget Knortegås T >2.000 4,3 
    
Ikke på udpegningsgrundlaget    
Brushane Y 0-1 4 


Y: Ynglende art. T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 
Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. Parentes om 
bestandsstørrelse udfor ynglefugl angiver træk-bestand. Ynglefugletal fra perioden 1998-
2003 (antal par). 


 


Tabel 7. Oversigt over udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 55 
(Skallingen og Langli).  


 
Art 


 
Status 


 
Bestand 


 
Bilag 


Klyde Y 36 4,3 
Sandterne Y 0 4,3 
Splitterne Y 0-1.529 4,3 
Fjordterne Y 0-3 4,3 
Havterne  Y 103 4,3 
Dværgterne Y 11 4,3 
Mørkbuget Knortegås T >2.500 4,3 
Pibeand T >5.000 4,3 
    
Ikke på udpegningsgrundlaget    
Rørhøg Y 0-1 4 
Hvidbrystet præstekrave Y 0-5 4 


Y: Ynglende art. T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 
Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. Parentes om 
bestandsstørrelse udfor ynglefugl angiver træk-bestand. Ynglefugletal fra perioden 1998-
2003 (antal par). 
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Skallingen og Langli (F55) 
Dette fuglebeskyttelesområde rummer nogle af de mest naturlige landskaber 
og naturtyper i hele Vadehavet, og er både som trækfugle- og 
ynglefuglelokalitet i særklasse. Området består af brede sandstrande, 
strækninger med klitter og klithede samt et meget stort areal med naturligt 
dannede strandenge. Af de i alt 22,4 km2 udgør strand- og klitområderne 5 
km2 og strandengene 17,4 km2. 
 
Hele området indgår i habitatområde nr. 78 og Ramsarområde nr. 27. 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet fremgår af tabel 7. 
 


Vadehavet (F57) 
Fuglebeskyttelsesområdet ”Vadehavet” udgør et meget stort, 
sammenhængende område på 1158,5 km2, der primært består af et stort 
lavvandet tidevandsområde med marine naturtyper på 1133,9 km2. Desuden 
findes saltvandspåvirkede strandenge på forlandene fra Ballum Vesterende i 
syd til Roborghus syd for Esbjerg i nord, langs Rømødæmningen og langs 
østkysten af Røm, samt et antal små opvækster og ødannelser, hvoraf den 
strandengsbevoksede Keldsand ved Fanø’s sydspids i dag er den største. 
 
Hele området indgår i habitatområde nr. 78 og Ramsarområde nr. 27. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet fremgår af tabel 8. 
 


Tabel 8. Oversigt over udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 57 
(Vadehavet).  


 
Art 


 
Status 


 
Bestand 


 
Bilag 


Klyde  Y,T 250 (6.000) 4,3 
Hvidbrystet Præstekrave Y,Tn 2-4 (?) 4,3 
Almindelig Ryle Y,T 5-10 (250.000) 4,3 
Sandterne  Y 0-2 4,3 
Splitterne Y + 4,3 
Fjordterne Y 10-15 4,3 
Havterne Y 200-300 4,3 
Dværgterne Y 5-10 4,3 
Bramgås T >30.000 4,3 
Mørkbuget Knortegås T 20.000 4,3 
Lysbuget Knortegås T 2.500 4,3 
Gravand T 30.000 4,3 
Pibeand  T 40.-60.000 4,3 
Krikand  T 6.-11.000 4,3 
Spidsand T 5.-10.000 4,3 
Skeand T 1.500-2.000 4,3 
Ederfugl T 30.-45.000 4,3 
Sortand T >50.000 4,3 
Hjejle T 40.-50.000 4,3 
Strandhjejle T 5.-7.000 4,3 
Strandskade T 30.-40.000 4,3 
Stor Regnspove T 5.-7.000 4,3 
Lille kobbersneppe T 30.-50.000 4,3 
Rødben  T 3.-5.000 4,3 
Hvidklire  T 2.-2.500 4,3 
Islandsk Ryle T 50.-100.000 4,3 
Sandløber T 4.-5.000 4,3 
Dværgmåge Tn ? 4,3 


Y: Ynglende art. T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 
Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. Parentes om 
bestandsstørrelse udfor ynglefugl angiver træk-bestand. Ynglefugletal fra 2006 (antal 
par). 
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Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen (F60) 
Fuglebeskyttelsesområdet er også udpeget som EF-habitatområde (delt på to 
habitatområder – hhv. nr. 78 og nr. 90), og udgør et areal på 65,2 km2. 
 
Området er beliggende i et meget stort, inddiget marskområde, der strækker 
sig mere end 10 km ind i landet. Området er gennemskåret af Vidåen, der i 
den sydøstlige del danner en langstrakt sø omgivet af rørsumpe 
(Magisterkogen og Rudbøl Sø). Længst mod vest findes den kunstigt anlagte 
saltvandssø (ca. 250 ha), som blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af 
Det Fremskudte Dige i 1979-1981. 
 


Udpegninsgrundlag Områdets udpegningsgrundlag er præget af sjældne og fåtallige danske 
ynglefugle som rørdrum, hvid stork, hedehøg, plettet rørvagtel, brushane, 
mosehornugle og blåhals, og på trækfuglesiden er det arter som bramgås, 
kortnæbbet gås, hjejle, strandhjejle og islandsk ryle, der er de mest markante 
(se tabel 9). 
 
Ud over fuglene huser kanalerne og grøfterne i Tøndermarsken en bestand af 
grøn mosaikguldsmed, som er knyttet til planten krebseklo. 
 


Tabel 9. Oversigt over udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr.  
60 (Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen).  


 
Art 


 
Status 


 
Bestand 


 
Bilag 


Rørdrum  Y 8 4,3 
Hvid Stork  Y  0-1 4,3 
Rørhøg  Y 18 4,3 
Hedehøg  Y 2-4 4,3 
Plettet Rørvagtel Y 4 4,3 
Engsnarre Y + 4,3 
Klyde Y,T 70 (1.500) 4,3 
Hvidbrystet Præstekrave Y,Tn 2-4 (?) 4,3 
Brushane Y 0 4,3 
Fjordterne Y 30 4,3 
Sortterne  Y 18-24 4,3 
Mosehornugle Y 0 4,3 
Blåhals Y 10-40 4,3 
Pibesvane T 200 4,3 
Sangsvane T 600 4,3 
Bramgås T 23.900 4,3 
Kortnæbbet gås T 2.770 4,3 
Grågås T 5.400 4,3 
Gravand T 4.800 4,3 
Pibeand  T 7.500 4,3 
Spidsand T 1.600 4,3 
Skeand T 750 4,3 
Hjejle T 29.600 4,3 
Strandhjejle T 1.450 4,3 
Lille kobbersneppe T 1.740 4,3 
Almindelig ryle T 45.600 4,3 
Islandsk Ryle T 20.600 4,3 


Y: Ynglende art. T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 
Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. Parentes om 
bestandsstørrelse udfor ynglefugl angiver træk-bestand. Ynglefugletal fra perioden 1998-
2003 (antal par) (DMU). 


 


Rømø (F65) 
Dette beskyttelsesområde består af vidstrakte strand-, klit- og 
strandengslandskaber samt de tre inddigede marskområder ved hhv. Juvre og 
Toftum, Havneby og Sønderstrand. Desuden findes en del søer, rørsumpe og 
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nåletræsplantager i området. Det samlede beskyttelsesområde er på ca. 70 
km2, hvoraf strand og klit udgør de 37 km2, kær, mose og eng 15 km2, hed 
10 km2 og fersvandsområder godt 1 km2. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet fremgår af tabel 10. 
 
Hele området indgår i habitatområde nr. 78 og Ramsarområde nr. 27. 
 


Tabel 10. Oversigt over udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr.  
65 (Rømø).  


 
Art 


 
Status 


 
Bestand 


 
Bilag 


Rørdrum  Y 2-3 4,3 
Rørhøg  Y 5 4,3 
Blå Kærhøg Y 0-1 4,3 
Hedehøg Y 0-1 4,3 
Klyde  Y 60 4,3 
Hvidbrystet Præstekrave Y 40-80 4,3 
Almindelig Ryle Y 10-20 4,3 
Brushane Y 2-4 4,3 
Sandterne Y 0-2 4,3 
Splitterne Y 0 (2000) 4,3 
Fjordterne  Y 0-1 (50) 4,3 
Havterne Y 100-200 (4500) 4,3 
Dværgterne Y 70-100 (80) 4,3 
Mosehornugle Y 0-5 4,3 
Mørkbuget Knortegås T 270 4,3 
    
Ikke på udpegninsgrundlaget    
Natravn Y + 4 
Rødrygget tornskade Y > 1 4 
Blåhals Y 1 4 


Y: Ynglende art. T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 
Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. Parentes om 
bestandsstørrelse udfor ynglefugl angiver træk-bestand. Ynglefugletal fra perioden 1998-
2003 (antal par) (DMU). 


 


Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge (F67) 
Dette område består især af lavtliggende, havskabte og inddigede 
marskenge, som gennemskæres af et antal større og mindre vandløb. De 
største vandløb er Brede Å, Brøns Å og Rejsby Å. Det samlede areal er på 
knap 43 km2. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet fremgår af tabel 11. 
 


Tabel 11. Oversigt over udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr.  
67 (Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge).  


 
Art 


 
Status 


 
Bestand 


 
Bilag 


Hedehøg Y 8-10 4,3 
Engsnarre Y 0 4,3 
Brushane Y 0-2 4,3 
Mosehornugle Y 0 4,3 
Blåhals Y + 4,3 
Bramgås T 18.800 4,3 
Kortnæbbet gås  T 5.400 4,3 
    
Ikke på udpegningsgrundlaget    
Pibesvane T >100 4 
Klyde Y 20 4 


Y: Ynglende art. T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 
Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. Parentes om 
bestandsstørrelse udfor ynglefugl angiver træk-bestand. 
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Vadehavet (Ramsarområde nr. 27) 
Ramsarområde Vadehavet omfatter samtlige udpegede EF-
fuglebeskyttelsesområder (nr. 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67), hele 
EF-habitatområde nr. 78 Vadehavet samt store dele af EF-habitatområde nr. 
86 Brede Å og nr. 90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen. 
 
Ramsarområdet dækker et areal på 150.482 ha, og dets udbredelse er vist på 
oversigtskortet. 
 


Udpegningsgrundlag Baggrunden for Vadehavsområdets status som Ramsarområde er dets 
funktion som det mest betydningsfulde opholdsområde for især 
svømmeænder og vadefugle i Danmark. Desuden findes et meget vigtigt 
fælde- og overvintringsområde for sortand i de vestlige dele af Vadehavet og 
i Nordsøen umiddelbart vest for Vadehavet. 
 
Endvidere udgør Vadehavsområdet et meget vigtigt yngleområde for en lang 
række arter af vandfugle. 
 


Administrative bindinger 
Natur- og vildtreservat Vadehavet er ubetinget Danmarks største og mest betydningsfulde 


kombinerede natur- og vildtreservat. Natur- og vildtreservatet har en særlig 
status, da det ligger op til flere by- og sommerhusområder, og samtidig er det 
et af verdens vigtigste levesteder for vandfugle. Den danske del af 
Vadehavet er Danmarks største vådområde (106.000 ha), og i Ho Bugt er der 
et totalt beskyttet kerneområde, mens der i resten af Vadehavet er forskellige 
begrænsninger for færdsel, sejlads, jagt og anlægsarbejder.  
 
Beskyttelsen og begrænsningerne fremgår af bekendtgørelse nr. 135 af 17. 
februar 1998 om fredning og vildtreservat i Vadehavet og der er tillige 
udgivet en vejledning til bekendtgørelsen (www.retsinfo.dk).  
 
Allerede i 1939 blev dele af Vadehavet udlagt som vildtreservat 
(Jordsandreservatet og reservatet i Albuebugten ved Fanø). I 1979 fik hele 
Vadehavet i henhold til jagtloven status som vildtreservat. Ordningen blev 
revideret i 1984 ved bekendtgørelse af 5. juli 1984. Den første 
fredningsbekendtgørelse for Vadehavet blev udstedt i 1982 i henhold til 
naturfredningsloven og revideret i 1985. I 1992 blev fredning og 
vildtreservat samlet i een bekendtgørelse.  
 
Med bekendtgørelsen om fredning og vildtreservat har man søgt at 
imødekomme nationale forpligtelser i relation til områdets udpegning som 
bl.a. Ramsar-område og EF-fuglebeskyttelsesområde samt aftaler, der er en 
følge af det trilaterale samarbejde med Holland og Tyskland om beskyttelse 
af Vadehavet. 
 


Fredninger Ud over det store natur- og vildtreservat, er Vadehavsområdet omfattet af en 
række andre fredninger, der primært har til formål at bevare natur- og 
landskabsinteresser. 
 
På Skallingen er fredet et 1.200 ha stort primært strandengsområde af hensyn 
til landskabelige interesser. Et mindre areal nord for Ho er fredet. Engarealer 
langs den sydlige del af Varde Ås udløb i Ho bugt er omfattet af to 
landskabsfredninger på hhv. 53 og 125 ha hvor kun en del ligger indenfor 
habitatområdet.  
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På Fanø er store dele af den sydlige del af øen fredet. Fanø Syd-fredningen 
har til formål at sikre et samlet naturområde af national betydning og 
omfatter bl.a. store klit og hedeområder ved Havside Bjerge og Skifterne, 
Paradisdalen og Sandflod Hede samt strandeng og hede lags øens østkyst i 
alt 1.200 ha. Hertil komme et større hedeområde ved fuglekøjerne på i alt 
195 ha der er landskabsfredet. To mindre områder på øens nordlige og 
østlige del fredet af rekreative og landskabelige hensyn (Klitparti nord for 
Fanø Bad (53 ha) og klitområde på Halen (26 ha). 
 
I Ribemarsken omkring Ribe Holme er et 170 ha stort område fredet af 
hensyn til landskabsværdier og fugleinteresser.  
 


 På Rømø er store dele ejet af staten (Skov- og Naturstyrelsen og Forsvaret), 
og i alt ca. 1.700 ha er fredet af hensyn til natur-, fugle-, og 
landskabsinteressser. Områderne, der overvejende består af klit, hede, 
rørsump, strandeng og eng er beliggende  midt på øen og i 2. klitrække ( 
1947 og 1952), Lakolk sø med omgivelser og Nørreland (1985) samt arealer 
ved Østerhede (1982) og Borrebjerg (1987). 
 


Tøndermarsken  I 1988 blev Danmarks største marskområde fredet.  Ved lov (lov nr. 111 af 
12. marts 1988) blev hele 2.750 hektar af Tøndermarsken beskyttet, og 
formålet med loven er bl.a. at bevare Tøndermarskens ydre koge og den 
nedre del af Vidåsystemet som et samlet naturområde af national og 
international betydning, samt at oplyse offentligheden om Tøndermarskens 
fredningsmæssige værdier. Lovens skal bl.a. sikre:  
 
• opretholdelse af de biologiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier, 
der knytter sig til driften af store, sammenhængende, vedvarende 
græsningsarealer med bevanding,  
• opretholdelse af driften af græsningsarealerne, 
• opretholdelse af regelmæssige vandstandssvingninger i den nedre del af 
Vidåsystemet, 
• forbedring samt drift og vedligeholdelse af anlæg til vandforsyning af åbne 
skelgrøfter m.v. i Ny og Gl. Frederikskog samt Rudbøl Kog og 
• indpumpning af vand fra Vidåen til skelgrøfterne i de arealer, der skal 
anvendes til græsningsarealer med bevanding. 
 


Klitfredning Med klitfredningen er zonen langs kysten, som inkluderer havklitten, for-
stranden og et 300 meter bælte bag klitten omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 8. De 300 meter regnes fra det sted, hvor en 
sammenhængende vegetation begynder. Klitter, der ligger mere end 300 m 
fra stranden, og som ikke har hede- eller overdrevsvegetation, er ikke 
beskyttet af national lovgivning. 
 


Naturbeskyttelseslovens §3 Indenfor habitatområdet er 14.242 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. 
Fordelingen på de forskellige naturtyper fremgår af det tekniske bilag.  
 


Naturkvalitetsplan Naturkvalitetsplanlægning er kun udarbejdet i den del af Natura 2000-
området der ligger i det tidligere Ribe Amt. Denne del af Natura 2000-
området indeholder en række meget store og sammenhængende strandenge, 
heder og moser med et varieret naturindhold. Derfor har store dele af 
området fået den højeste værdi- og målsætning. Det gælder f.eks. Store 
strandengsarealer på Skallingen, Nordfanø og omkring Mandø, og store 
hede- og klitarealer på Skallingen, Langli og Fanø. De ferske enge i Varde 
Ådal, Kravnsø enge og ved Ribe Østerå er stadig meget påvirket af den 
nuværende og tidligere intensive drift og lever derfor endnu ikke op til den 
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høje målsætning, de har fået i naturkvalitetsplanen. Det samme gælder en 
række strandenge på forlandet mellem Esbjerg og Rejsby. Generelt gælder at 
mange af de højt værdisatte lokaliteter er truet af tilgroning og eutrofiering, 
og det er derfor en vigtigt med en indsats for at den høje værdi kan 
fastholdes. 


 


Landskab og geologi 
Tidevandsområdet Langs Vadehavskysten er landskabet i stadig forandring pga. vind-


påvirkning, havstrømme, tidevand og bølgeerosion. Siden stenalderen har 
havets udretning af kysten og aflejring af strandvolde afskåret Filsø og 
Nymindestrømmen fra havet og dannet klitlandskaberne samt Skallingen og 
øerne Fanø og Mandø og Rømø. Vind og havstrømme flytter stadig om på 
sand og leraflejringer og nogle steder i området sker der en erosion og 
nedbrydning af landområder f.eks. på Skallingen mens der andre steder sker 
en aflejring af sand f.eks. langs vestkysten af Fanø og Rømø.  


 
Marsken I læ af Skallingen og øerne findes Vadehavet, hvor tidevandsaflejringer af 


finere materiale - ler og slik – danner de mudder og slikflader der er 
karakteristiske for Vadehavet. Langs kysten findes udstrakte marskarealer, 
der strækker sig langs Ho Bugt og længere mod syd langs højlandskysten 
(gesten) og østsiden af øerne. Den finkornede marskjord er meget frugtbar, 
og den naturlige strandengsvegetation på marskarealerne er varieret og 
artsrig. I løbet af de seneste 100 år er store maskarealer blevet inddiget og 
den frugtbare marskjord er blevet opdyrket. 


 
Klit og heder Skallingen og Vadehavsøerne er dannet ved at vind- og havstrømme har 


aflejret en række sandbanker, der i årenes løb er vokset og blevet dækket af 
plantevækst. En stadig tilførsel af sand får klitterne til at vandre ind i landet 
og et helt særligt klitlandskab opstår. Klitlandskabet omfatter en række 
plantesamfund der også er naturtyper på habitatdirektivet. Yderst mod 
stranden findes den hvide klit, og længere inde i landet findes først den 
grønne og grå klit og derefter klitheden. I fugtige lavninger i klitterne findes 
klitlavninger med småsøer og moseområder.  


 
Varde Ådal Varde Å i bunden af Ho bugt er det eneste vandløb i Vadehavsområdet der 


har frit udløb til havet og ikke er reguleret af en sluse. Det betyder at engene 
i ådalen i varierende grad er påvirket af oversvømmelser med saltvand.  


 
Vandløb I Vadehavsområdet udmunder et antal større eller mindre vandløb. De største 


vandløb (fra nord mod syd) er Varde Å, Sneum Å, Kongeåen, Ribe Å, Brøns 
Å, Brede Å og Vidå. 


 


Hydrologiske forhold  
Tidevand I Vadehavet er tidevandet den væsentligste påvirkning af de kystnære og 


lavvandede områder. Forskellen på vandstanden ved ebbe og flod er i den 
danske del af Vadehavet gennemsnitlig 1,75 m. Der er derfor store 
lavvandede områder, der to gange i døgnet skifter mellem at være tørre og 
vanddækkede. Det skaber levemuligheder for en række invertebrater, der 
igen er fødegrundlag for fisk og fugle.   


 
Påvirkning af tidevandet Nogle steder er Vadehavets naturlige hydrologi forstyrret ved menneskelige 


aktiviteter. Det gælder f.eks. ved Rømødæmningen hvor anlægget af en 
dæmning har ændret tidevandsstrømmen og dermed påvirket aflejringerne af 
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ler og sand i området. Langs Rømødæmningen sker der således en stor 
aflejring af materiale og nyt land opstår.  
 
Den jævnlige oprensning af sejlerenden til Esbjerg Havn (Grådyb) påvirker 
også sandaflejringer i området og er en medvirkende årsag til, at Skallingens 
sydlige spids nedbrydes, og der sker øget sandtilførsel til sandbanken Søren 
Jessens sand på Fanø.   


 
Vandløb og grøfter De fleste vandløb i habitatområdet er regulerede over store strækninger. De 


regulerede vandløb er ensformige og sandede uden den store variation, 
hverken i bredde-, bund- eller strømforhold. Reguleringen genererer forøget 
sandvandring som har en udpræget negativ effekt på diversiteten af både dyr 
og planter. 


 
De store inddigede marskarealer er kraftigt påvirkede af intensiv dræning der 
har til formål at sikre dyrkningsinteresser i området.   


 


Arealanvendelsen før og nu  
Fritidsfiskeri Traditionelt har der altid været et omfattende fiskeri med garn og ruser i 


Vadehavet, men i 1970’erne blev fritidsfiskeriet med nedgarn efter ørreder 
og laks så omfattende, at denne form for fiskeri blev forbudt ved næste 
revision af fiskeriloven.  


  
 Fiskeriet med store pæleruser efter ål har primært være drevet omkring 


udmundingen af de store Vadehavsvandløb. Efterhånden som ålebestanden 
blev mindre, blev ruserne i større udstrækning sat for at fange store ørreder 
og laks. Hvor stor indflydelse dette fiskeri havde på bestandene af ørred, laks 
og snæbel blev i 1994-1996 undersøgt i forbindelse med den såkaldte 
”Vadehavsundersøgelse”. Undersøgelsen resulterede i en stramning af 
fiskeriloven og ændring af fredningsbælterne omkring udmundingen af 
vandløbene. Det vurderes i dag, at rusefiskeriet ikke udgør en akut trussel for 
de beskyttede fiskearter i Vadehavet. 


 
Erhvervsfiskeri Der foregår ikke noget erhvervsmæssigt fiskeri efter fisk inden for øerne i 


Vadehavet.  
 


Efter at der havde været et forholdsvis stort fiskeri efter blåmuslinger i 
80’erne blev fiskeriet i 1990 reguleret. Bestanden af blåmuslinger 
undersøges hvert andet år af Danmarks Fiskeriundersøgelser, hvorefter det 
vurderes, hvor stort et fiskeri bestanden kan bære, når der tages hensyn til, at 
der skal være en tilstrækkelig mængde muslinger til fuglene. Fiskeri efter 
blåmuslinger kan tillades i de på figur xx viste områder. I 2005 og 2006 blev 
der ikke givet tilladelser, da bestanden var for lille. Der skal gennemføres en 
konsekvensvurdering af fiskeriet i forhold til habitatdirektivet, før en evt. 
genoptagelse af fiskeriet. 
 
Et evt. fiskeri efter den nyindvandrede stillehavsøsters skal ligeledes afvente 
en konsekvensvurdring i forhold til habitatdirektivet. 
 
Fiskeri efter hjertemuslinger kan tillades i 2 områder nord for Fanø, Fanø 
Sandende og Langli Sand, men for øjeblikket er der, ifølge Skov- og 
Naturstyrelsen, ingen tilladelse til hjertemuslingefiskeri.   
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Ved Mandø er der søgt om tilladelse til manuelt fiskeri af hjertemuslinger. 
Skov- og Naturstyrelsen ligger ind med oplysninger om, hvorvidt der er 
givet en tilladelse. 
 
Fiskeri efter hesterejer med bomtrawl er tilladt og foregår i området uden for 
øerne (vest for ”rejelinjen”)  


 
Landbrug Den landbrugsmæssige udnyttelse af Vadehavsområdet knytter sig især til de 


inddigede marskområder bag havdigerne, til engene i den uinddigede Varde 
Ådal og til strandengene på forlandene fra Esbjerg til grænsen, på øerne, på 
Skallingen og ved Ho Bugt. 


 
I de havskabte, men ferske marskområder bag havdigerne langs 
fastlandskysten, på Rømø og på Mandø samt i Tøndermarsken (F51, F52, 
F60, F65 og F67), har den landbrugsmæssige udnyttelse af engene ændret 
sig meget markant igennem de seneste årtier. Igennem århundreder lå engene 
hen som vidtstrakte, fugtige og vedvarende græsarealer omgivet af 
vandfyldte grøfter, der landbrugsmæssigt stort set kun blev brugt til 
græsning for husdyr og eventuel til en kombination af græsning og høslæt, 
og denne tilstand og landbrugsmæssige udnyttelse matchede meget fint 
mange engfugles krav til levesteder, og marsken husede mange steder meget 
store og tætte bestande af f.eks. vibe og stor kobbersneppe, og betydelige 
bestande af bl.a. direktiv-arten brushane. I nyere tid er den 
landbrugsmæssige udnyttelse af marsken imidlertid ændret voldsomt, og de 
fugtige engarealer er i store dele af området blevet afvandet og omlagt til 
korn-, raps- og majsdyrkning eller blevet omlagt til intensiv dyrkning af 
græs med høje niveauer af gødskning og tidlige og hyppige slæt. Således har 
den landbrugsmæssige udnyttelse af marskengene også ændret sig meget 
siden udpegningen af fuglebeskyttelsesområderne i 1983, og dette har 
afstedkommet store forandringer i især ynglefuglefaunaens størrelse og 
sammensætning. Såvel almindelige og udbredte som sjældne og lokalt 
forekommende arter blandt engfuglene er gået voldsomt tilbage i antal. 
 
Som en følge af de markante ændringer i landbrugsstrukturen og især af den 
landbrugsmæssige anvendelse af marskområderne blev den negative 
udvikling i ét af de allervigtigste marskområder, Tøndermarsken, forsøgt 
stoppet med en fredning af de ydre koge i 1988. Men allerede da var den 
landbrugsmæssige intensivering så fremskreden, at den negative udvikling 
for ynglefuglene i området fortsatte, og tilbage var kun brøkdele af den 
oprindelige ynglefuglefauna. 
 
Trods de store forandringer er de inddigede marskområder mange steder 
fortsat levested - eller potentielt levested - for en række sjældne og fåtallige, 
danske ynglefugle og vigtige raste- og fødesøgningsområder for en nogle 
arter af især trækkende svaner, gæs og vadefugle. Hedehøg og blåhals er 
eksempler på ynglende arter, der i et vist omfang tilsyneladende har kunnet 
tilpasse sig det intensivt udnyttede landbrugslandskab som henholdsvis en 
sjælden dansk ynglefugl i tilbagegang og som nyindvandret ynglefugl, og for 
begge arter er beskyttelsesområderne i dag meget vigtige yngleområder.  
 
I Varde Ådals store lavbundsområde har udviklingen været helt den samme. 
Tidligere fandtes et forholdsvis artsrigt ynglefuglesamfund i området, men 
gennem flere årtiers intensivering og øget produktion af næringsrigt græs til 
foderpiller til husdyr, er bestandene af ynglende engfugle kraftigt 
reducerede. Et omfattende landbrugs- og miljøprojekt for størsteparten af 
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arealerne i beskyttelsesområdet (F49), har siden slutningen af 1990’erne 
imidlertid ændret på drifts- og fugtighedsforholdene i området. 


 
Strandengene i fuglebeskyttelsesområdet benyttes de fleste steder som 
sommer-græsningsarealer for får og kreaturer, og den landbrugsmæssige 
udnyttelse af strandengene spiller en afgørende rolle for naturindholdet i 
denne naturtype. En moderat/ekstensiv og varieret udnyttelse af 
strandengsvegetationen giver det største naturindhold, men i dag er nogle 
strandenge, især på de kunstigt dannede forlandsområder langs 
fastlandskysten og på Mandø så intensivt afgræssede (med især får), at flora 
og fauna er stærkt begrænset – både hvad angår antallet af arter og af 
individer. Andre steder er der set tendenser til inddragelse af strandenge som 
gødskede arealer (både husdyrgødning og kunstgødning), men i de fleste 
tilfælde stoppes dette af de generelle bestemmelser i naturbeskyttelsesloven. 
 
De fineste, naturligt skabte og mindst kulturpåvirkede strandenge findes på 
Vadehavsøerne og på halvøen Skallingen. Her er den landbrugsmæssige 
udnyttelse reguleret genne statens ejerskab (Skallingen, Nørreland på Rømø, 
m.v.) eller gennem MVJ-aftaler (Fanø Nordspids/Grønningen). 
 


Militære øvelsesområder I den nordvestlige del af Rømø findes et stort militært skyde- og 
øvelsesterræn på 2.228 ha, ligesom et det militære øvelsesterræn ved 
Oksbøllejren med en mindre del også rækker ind i beskyttelsesområdet i 
Skødstrup/Ål Enge ved Ho Bugt. Til de militære områder er offentlighedens 
adgang begrænset, ligesom områderne er sikret mod en lang række andre 
former for anvendelse. For Forsvarets arealer er der udarbejdet særlig drifts- 
og plejeplaner, som bl.a. sikrer naturværdierne i områderne (Skov- og 
Naturstyrelsen og Forsvarskommandoen). Der er ikke registreret betydelige 
ændringer af Forsvarets anvendelse af arealerne i beskyttelsesområdet i 
nyere tid. 


 
Diger Kystbeskyttelse og vedligeholdelsesarbejder af havdigerne kan lokalt set 


udgøre en begrænsende faktor for ynglefuglenes udbredelse og ynglesucces. 
Det væsentligste problem for bl.a. ynglefuglene var landvindingsarbejder på 
de vidtstrakte forlandsarealer langs digerne på øerne og fastlandet. Disse 
aktiviteter er stort set ophørt, men vil fortsat i ét eller andet omfang forhindre 
en naturlig udvikling af de for ynglefuglene vigtige strandengsområder. 


  
Rekreative aktiviteter Niveauet for menneskeskabte forstyrrelser er fortsat én af de mest betydende 


faktorer, der f.eks. regulerer antallet af vandfugle på højvandsrastepladserne 
i Vadehavet, og som ofte også påvirker fuglenes hårfine energibalance og 
stramme tidsplan under trækket. Undersøgelser har vist, at rekreative 
aktiviteter er blandt de hyppigst registrerede årsager til forstyrrelser og at 
hen ved halvdelen af de vigtigste rastepladser for trækfuglene er i dag 
påvirket af et moderat til stort pres fra én eller flere fritidsrelaterede 
aktiviteter. Der er tilmed noget der tyder på, at visse arters generelle, 
tidsmæssige forekomst er påvirket og styret af trykket fra rekreative 
aktiviteter, og at trækfuglene undgår de rastepladser, der er påvirket af 
menneskelig færdsel i forbindelse med sommerferiesæsonen. Og netop det 
forhold, at feriesæsonen i nyere tid er blevet betydeligt længere og nu også 
omfatter store dele af forårs- og efterårsmånederne, forventes at øge 
forstyrrelsespresset på bl.a. trækfuglene – især de ”langdistance-trækkere”, 
der er helt afhængige af Vadehavet som ”optankningsstation” i det sene forår 
(sidst i maj/begyndelsen af juni) og sidst på sommeren (juli-september). 
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Til de mest almindelige rekreative aktiviteter, der har betydning for bl.a. 
trækfuglenes situation i Vadehavet, hører bl.a. forskellige turismeafledte 
aktiviteter (strandaktiviteter, færdsel til fods og på cykel, ridning m.v.), 
sejlads (motorbåde, sejlbåde, windsurfing m.v.), naturiagttagelse (ornitologi, 
botanik, naturvejledning m.v.), fritidsfiskeri (med stang, ruse m.v.), jagt 
(havjagt, vadejagt, landjagt på strandeng eller i marsken) og fritidsflyvning. 
På trods af årtiers nationale og internationale indsats for at regulere 
udnyttelsen og øge beskyttelsen af Vadehavet, ligger mange af trækfuglenes 
fødesøgningsområder og rastepladser fortsat ubeskyttede hen. Og blandt de 
største potentielle trusler mod trækfuglene hører øgningen af de rekreative 
udendørsaktiviteter. 


 
Turisme Igennem de seneste årtier er Vadehavsområdet blevet et attraktivt område for 


turisme og friluftsliv. Specielt på Vadehavsøerne er turisterhvervet blevet 
den dominerende indtægtskilde. De første badegæster kom til Fanø i midten 
af 1800-tallet, men det er først i løbet af de sidste 60-70 år, at der for alvor er 
kommet gang i turiststrømmen. I årene 1950-1970 blev der bygget mange 
sommerhuse på Fanø og Rømø, og efterfølgende er sommerhusområderne 
udvidet, og der er kommet mange andre turistfaciliteter med hoteller, 
vandlande, golfbaner, butikscentre m.m. Den stigende turiststrøm giver et 
stigende pres på naturområder med et øget arealbehov til udbygning af 
sommerhusområder og andre faciliteter. Hertil kommer øget tilførsel af 
næringsstoffer fra ukloakerede sommerhusområder til sårbare habitat-
naturtyper, samt indførsel af invasive arter som bjergfyr og rynket rose. 
Stigende behov for vandindvinding kan påvirke grundvandsafhængige 
vådområder på øerne. Den stigende efterspørgsel efter friluftsoplevelser 
skaber øget slid specielt på klitnaturtyper og udbygningen af 
naturvejledningen i området med bl.a. sælsafari, vadevandringer m.fl. kan 
medføre øget forstyrrelser af fugle og pattedyr.  


 
Jagt Jagt på vandfugle er fortsat den mest direkte form for forstyrrelse af 


trækfuglene, og især jagt fra motorbåd i de vestligste dele af Vadehavet, 
hvor de rastende og fødesøgende fugle (især Ederfugle) direkte opsøges og 
forfølges kan forårsage omfattende forstyrrelser af store mængder af fugle. 
Den mere passive trækjagt, der som regel drives på strandenge og i de 
inddigede marskområder morgen og aften, har også vist sig at have betydelig 
indflydelse på vandfuglenes udnyttelse af landskabet og føderessourcerne i 
store områder. Hertil kommer, at landjagt efter andre dyr som f.eks. hare og 
ræv, også kan have betydelige forstyrrende effekter, hvis den udøves i 
nærheden af vigtige raste- og fødesøgningsområder for trækkende vandfugle. 


 
Vandfuglejagten i den danske del af Vadehavet er i flere omgange blevet 
reguleret på søterritoriet og på de landområder, der ligger uden for 
havdigerne, men der er fortsat betydelige arealer med mere eller mindre fri 
jagt i Vadehavet. I de dele af Vadehavsområdet, som omfatter 
strandengsområderne uden havdiger (Novrup Enge, Varde Ådal, Ho Bugt 
Enge, Grønningen på Nordfanø m.v.), de inddigede marskenge, klitter, 
plantager m.v. er jagten ikke reguleret af reservatbestemmelser, men alene af 
jagtlovens almindelige bestemmelser. 


 
Nogle arter (bl.a. Knortegås og Stor regnspove) har tydeligvis reageret 
positivt i antal og adfærd i tiden efter fredningen af dem, og andre arter har 
været genstand for en tilvænning til jagtaktiviteter og reagerer nu mindre 
overfor de afledte forstyrrelser end de gjorde tidligere. 
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I forhold til trækfuglenes behov for uforstyrrede fødesøgnings- og 
rasteområder, er en klar mangel i reguleringen af jagten i Vadehavsområdet, 
at bestemmelserne ikke omfatter områder bag havdigerne, som nogle arter 
udelukkende er afhængige af og som er livsnødvendige for andre arter på 
visse tidspunkter af året eller i forbindelse med ekstraordinære vejrforhold, 
som bevirker at deres foretrukne fødesøgnings- og rasteområder ude i 
Vadehavet er overskyllede i længere tid. Denne klare konflikt i forhold til 
trækfuglene bør indgå i den fremtidige forvaltning af området. 


 
 


3 Habitatområdets naturtyper og arter 
 


Marine naturtyper 
I de marine dele af habitatområde nr. 78 findes 4 beskyttede naturtyper: 
Sandbanke (1110), vadeflade (1140), flodmunding (1130) lagune (1150). 


 
 Skov- og Naturstyrelsen har kortlagt disse områder. Kortlægningen kan 


findes på http://www.sns.dk/natura2000/habitat/marin/download_GIS.htm.  
Arealet af de kortlagte naturtyper er angivet i tabel 1.  


 
Sandbanker  Naturtypen ”Sandbanke” (1110) omfatter, ifølge habitatdirektivet, 


sandbanker, som konstant er dækket af vand på dybder ned til 20m. De er 
hævet over den omgivende bund, således at der opstår en banke. De kan 
være uden bevoksning eller bevokset med samfund af ålegræs. Sandbanker 
kan træffes tæt på kysten i forbindelse med f.eks. revledannelser eller som 
mere permanente banker længere fra land. I Skov- og Naturstyrelsens 
kortlægning, der omfatter alle områder vest for øerne og Skallingen, er der 
dog medtaget sandbund generelt, og habitatdirektivets definition på 
sandbanker dækker derfor kun delvist området. 


 
Naturtypen kan opdeles i følgende undertyper: 
 - Ikke eksponerede banker på lavt vand med undervandsvegetation. 
 - Eksponerede sandbanker på lavt vand uden undervandsvegetation 
 - Sandbanker på dybt vand uden undervandsvegetation. 


 
Sandaflejringerne i habitatområde 78 vurderes at være nærmest på 
kategorien ”Eksponerede sandbanker uden undervandsvegetation”. Området 
er præget af tidevandsstrømme, og af en sydgående strøm tæt inde ved 
kysten, som strækker sig ud til 3. revle. Denne strøm skaber en sydgående 
materialestrøm. Ud for hvert tidevandsdyb strækker sig en 3-4 km lang rende 
omgivet af lavvandede områder. Renderne ender i de såkaldte yderbarrer 
med dybder på omkring 3 – 6 m. Ud for Grådyb er der gravet en sejlrende, 
hvor dybden holdes på 10,3 m (MSL)  


 
Klapning af sand I området er der en klapplads ”Våde Bjælke”, hvor der klappes grovkornet 


sand, der er ”landet” i sejlrenden i forbindelse med den sydgående 
materialetransport. I forbindelse med konsekvensvurdering af klapningerne 
af materiale fra oprensningen af sejlrenden over Grådyb Barre er det 
vurderet, at klapningerne ikke har negative effekter på naturtyper og arter. 


  
Fiskeri I området foregår der fiskeri efter hesterejer med bomtrawl. Tilladelse til 


fiskeriet gives af Fiskeridirektoratet. Konsekvenserne af dette fiskeri for 
f.eks. bundfauna er ikke undersøgt.  
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I perioden 1989-1993 er der indsamlet prøver af bunddyr på 2 stationer i 
området syd for Blåvandshuk, 2 stationer ud for Grådyb og 2 ud for 
sydspidsen af Fanø, i perioden 1999-2006 kun på stationer syd for 
Blåvandshuk og ud for sydspidsen af Fanø.  


 
 
Mudder- og sandflader Naturtypen ”Vadeflade” (1140) forekommer i stor udstrækning i Vadehavet. 


Naturtypen mangler landplanter, men er ofte dækket af kiselalger. Der er kun 
sparsomme forekomster af ålegræs i den nordlige del af Vadehavet, bl.a. på 
Næs Søjord og mellem Halen og Hansodde. Det forekommer hovedsagelig 
som dværgålegræs (Zostera noltii), i mindre grad som smalbladet ålegræs 
((Zostera marina sp. angustifolia). Naturtypen er fortrinsvist kortlagt af 
Skov-og Naturstyrelsen, men mindre arealer i amternes 
naturtypekortlægning figurerer mindre arealer. 


 
Ålegræs I 2004 blev dækningsgraden af ålegræs undersøgt på transekter i Juvre og 


Lister Dyb tidevandsområder. I perioden 1991-2003 blev der indsamlet 
biomasseprøver på 1 transekt i Juvre Dyb tidevandsområde og 2 i Lister Dyb 
tidevandsområde. 


 
Det vurderes, at der i relation til historiske oplysninger kunne være basis for 
en væsentlig større arealudbredelse af ålegræs i Vadehavet, end hvad der er 
fundet ved ovenstående undersøgelser. 


 
På vadefladerne, særligt i den nordlige del af Vadehavet, forekommer ofte 
store mængder løstdrivende makroalger i form af søsalat, rørhinde og 
krølhårstang. Udbredelsen af disse alger er registreret i den nordlige del af 
Vadehavet ved flyfotografering siden 1993, sidste gang i 2003, hvor 
udbredelsen var meget stor. Mængden af disse alger er betinget af store 
mængder næringsstoffer i vandet 


 
 På blåmuslingebanker forekommer der endvidere en variant af blæretang 


uden blærer. 
 
Bundfauna Bundfaunaen på vadefladerne er siden 1980 blevet  moniteret på 3 transekter 


i Grådyb tidevandsområde, 1 i Juvre Dyb tidevandsområde og 2 i Lister Dyb 
tidevandsområde. Individantal, biomasse og artsantal svinger en del gennem 
årene med meget få tydelige tendenser. 


 
I perioden 1987- 2005 er der indsamlet bunddyr på en transekt parallelt med 
kysten nordvest for Esbjerg Havn og i perioden 1989-2002 på en transekt på 
Næs Søjord. I perioden 1987-1995 er der indsamlet bunddyr på en transekt 
parallelt med kysten sydøst for Esbjerg Havn, og i perioden 1989-2000 på en 
transekt parallelt med nordlige kant af Fanø Lo).  


 
Muslinger Blåmuslingebestanden i Vadehavet kortlægges årligt af Danmarks 


Fiskeriundersøgelser.  Blåmuslingebestanden har i de senere år været meget 
lille, mens den var høj i midten og slutningen af 90’erne. Årsagen til 
tilbagegangen er ukendt, men menes ikke at være det meget regulerede 
fiskeri, hvor der afsættes 10.300 tons til fuglene, før der kan tillades fiskeri. 
Som ovenfor nævnt har fiskeriet ikke været tilladt siden 2004 på grund af for 
lille bestandsstørrelse. I 2006 kunne der dog registreres en lille stigning i 
bestanden (Kristensen, P. S. og Pihl, N. J., 2006). 


 
 Hjertemuslingebestanden i de områder, hvor der kan tillades fiskeri efter 


hjertemuslinger (Fanø Sandende, Langli Sand og Hamborg Dyb) er siden 


    Vadehavsområdet    22 







1992 blevet kortlagt hvert andet år af Danmarks Fiskeriundersøgelser. 
Bestanden har svinget gennem årene, og var i 2006 den laveste siden 1997 
(P.S. Kristensen, pers. kom., 2007). Som ovenfor nævnt er der i øjeblikket 
ikke tilladelse til fiskeri i områderne. 


 
 Stillehavsøsters blev dyrket i Lister Dyb tidevandsområde op gennem 


1980’erne og blev første gang observeret på blåmuslingebanker i Ho Bugt i 
1996. Bestanden af østers, der forekommer i alle fire tidevandsområder, er 
siden øget betydeligt. Alene fra oktober 2005 til oktober 2006 steg bestanden 
fra ca. 1.000 tons til ca. 3.300 tons (Kristensen, P. S. og Pihl, N. J., 2006). 


 
Miljøfarlige stoffer Siden 1987 er der i den nordlige del af Vadehavet blevet målt tungmetaller i 


blåmuslinger fra vadeflader og siden 1989 i sediment. Siden 1998 er der, 
som led i NOVANA-programmet, blevet målt tungmetaller og andre 
miljøfarlige stoffer i muslinger og sediment i både den nordlige og sydlige 
del af Vadehavet samt i skrubber fra Ho Bugt. Siden 2004 er der målt 
biologiske effekter (lysosomal stabilitet) i muslinger fra Grådyb og Knude 
Dyb tidevandsområde.  


 
 Undersøgelserne viser, at koncentrationerne af nogle miljøfarlige stoffer er 


forhøjede i forhold til baggrundskoncentrationer.  
  
Flodmundinger Naturtypen Flodmunding (1130) forekommer er alene registreret ved Varde 


Å’s udmunding i Vadehavet nedstrøms Tarphagebroen. Der foretages ikke 
monitering i dette område.   


 
Kystlaguner og strandsøer Saltvandssøen og fem klæggrave langs fastlandskysten, to digegrave på 


Mandø, tre strandsøer på Skallingen og en række mindre strandsøer på 
Rømø samt Gåsehullerne på Fanø kan med sikkerhed anbringes i naturtypen 
1150. Den altid forekommende saltpåvirkning og næringstilførsel fra 
havfugle regnes ikke som trusler mod vandhullernes biologi. Gåsehullerne er 
påvirket af tilførsel af næringsstoffer fra det tilstødende sommerhusområde 
og er under fortsat tilgroning. 


 


Naturtyper på land 
 I de dele af habitatområde nr. 78, der udgøres af landområder, findes en lang 


række naturtyper på udpegningsgrundlaget. Her præsenteres kort de 
overordnede naturtyper tilknyttet landjorden og deres forekomst i 
beskyttelsesområderne. 


 
Strandenge Omfatter dels pionérzonen med enårig strandengsvegetation (1310) og den 


sammenhængende strandeng (1330).  
 
Strandengsarealerne kan fordeles på to typer. Marskens strandengsarealer 
kendetegnes ved en klæg bund af finkornet opskyllet materiale. Disse 
strandenge forekommer langs den landfaste vadehavskyst, på øernes østside 
og på de indigede marskarealer hvor hydrologiske og driftsmæssige forhold 
er egnede. Den yderste havnære zone domineres af pionérvegetation, mens 
græsser og karplanter tager over længere inde. Arealerne afgræsses mange 
steder kraftigt – primært ved fåregræsning. Faskingærder og slikgårde fra 
tidligere tiders kystsikringsarbejde står mange steder tilbage og forfalder.  


 
Sandmarsken på vadehavsøernes vestside har en mere sandholdig bund 
opbygget ved skiftende perioder med opskyl/aflejringer fra havet og 
sandflugt fra klitterne. Sammenholdt med klæge markarealer er den naturlige 
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sandmarsk mere artsrig og danner mosaik med en lang række beslægtede 
naturtyper – heriblandt rørsump, klitter og klithede. Manglende afgræsning 
er stedvis et stort problem – blandt andet på Rømø Nørreland, hvor den 
kraftige græsart Stiv Kvik stedvis dominerer. 
 
Naturlige loer er udbredte på en stor del af Vadehavets strandenge. Kunstige 
grøblerender og grøfter forekommer hyppigst på de menneskeskabte 
strandenge på forlandsarealerne, men de findes også spredt på naturlige 
strandenge, som f.eks. Skallingen og Grønningen på Fanø. 


 
 Strand og klit Strande og klitter omfatter hele syv naturtyper på udpegningsgrundlaget. Det 


drejer sig om forklit (2110), hvid klit (2120), grå/grøn klit (2130), klithede 
(2140), havtornklit (2160), grårisklit (2170), skovklit (2180) og klitlavning 
(2190).  


 
I Vadehavsområdet forekommer klitnaturtyperne på vestsiden af øerne samt 
vestkysten fra Skallingen og nordpå. Klittyperne fordeler sig i et 
mosaikagtigt mønster fra vest mod øst. Havnært ligger de yngste og mest 
dynamiske typer med sparsom vegetation (2110, 2120). Længere inde ligger 
de mere stabile, bevoksede og artsrige typer (2130). Længst inde på land – i 
læ for de yngre klitrækker – ligger de ældste, tilgroede og mindst dynamiske 
typer (2140, 2180). Kystklitlandskaberne i vadehavsområdet er af 
international betydning. 


  
Heder og overdrev I udpegningsgrundlaget indgår våd hede (4010) og to typer af overdrev 


(6210 og 6230). Ingen af disse naturtyper er typiske for naturen i 
vadehavsområdet. Der er registreret en mindre forekomst af surt overdrev 
langs diget på Mandø, mens våd hede og kalkoverdrev ikke er registreret ved 
amternes kortlægning.  


 
Moser og enge Tidvis våd eng (6410) og rigkær (7230) findes spredt på øerne. Rigkær 


forekommer flere steder i klitlavninger hvor store forekomster af 
muslingeskaller kan gøre jordbunden kalkholdig. Der er eksempler på meget 
artsrige forekomster med flere sjældne og sårbare arter. Tidvis våd eng er 
bl.a. registreret på fugtige, ferskvandspåvirkede arealer ovenfor de østvendte 
strandenge på øerne.  


 
Skovnaturtyper Der er i forbindelse med amternes kortlægning ikke registreret væsentlige 


arealer med skovnaturtyper i området. Skov og Naturstyrelsen har kortlagt 
enkelte fredsskovpligtige arealer.  


 
Søer Der er kun en meget sporadisk og mangelfuld viden om områdets søer m.h.t. 


naturtypebestemmelse, og kun undtagelsesvist er søerne kortlagt. Langt de 
fleste søer i området findes i klitlavninger eller på strandenge. Specielt 
søerne på strandenge tilhører overvejende naturtypen lagune (1150). 
Tilbagevendende eller permanente forekomster af vand i klit-områderne er 
generelt kortlagt som klitlavninger. Det bemærkes at registreringerne af 
søerne oftest er langt større end 250 m2, men de tørrer reelt ud til spredte, 
våde lavninger.  


 
Der er registreret enkelte næringsrige søer (3150), f.eks. en næsten afsnøret 
hestesko-sø på Sneum Enge NV for St. Darum eller en kunstig sø, der 
fungerer som sandfang i Ribe Å. Lakolk Sø på Rømø regnes også til denne 
naturtype. I ådalen ved Ribe Å og Varde Å findes en lang række mindre 
vandhuller der ikke er naturtypebestemt.  
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Vandløb De vigtigste vandløb i området er Varde Ås nedre løb fra Varde by til Ho 
Bugt og de nedre dele af Sneum Å, Kongeå, Ribe Å samt en del af Tved Å 
NØ for Ribe og Ribe Østerå-området. Der findes kun spredte mindre 
vandløb/grøfter på øerne.   


 


Beskrivelse af arter 
Pattedyr For pattedyr udgør Vadehavet også et vigtigt levested. Dette gælder især for 


havpattedyr som sæler og marsvin, men vadehavsområdet som helhed har 
også betydning for landpattedyr som f.eks. rådyr, krondyr, hare, ræv og 
mange mindre pattedyr. 


 
  Odder  Odderen var tidligere almindeligt forekommende ved alle vestjyske fjorde, 


søer og vandløb, og dele af Vadehavsområdet var formentlig ikke nogen 
undtagelse. Jagt og ødelæggelse af odderens levesteder på grund af 
reguleringer af vandløb og forurening, var sandsynligvis de væsentligste 
årsager til, at arten gik voldsomt tilbage i 1960’erne og 1970’erne, og  
odderen blev på et tidspunkt regnet som uddød fra store dele af Syd- og 
Vestjylland. 


 
I forlængelse af en fordobling af bestanden i artens kerneområder i 
Nordvestjylland, er odderen imidlertid nu under spredning til resten af 
Jylland, og det forventes, at den vil optræde stadigt hyppigere i 
vadehavsområdet, nu hvor vandkvaliteten igen er acceptabel i mange 
vandløb. Odderen er indenfor de seneste år således også registreret i de fleste 
vandløb i det tidligere Ribe Amt og i flere vandløb i det tidligere 
Sønderjyllands Amt.   Det er derfor vigtigt, at der findes uforstyrrede 
områder langs vandløbene, hvor odderen kan finde ro. 


 
 Odderens forekomst på landsplan blev undersøgt i 1996 og i 2004, og i den 


mellemliggende periode har den spredt sig så langt mod sydvest, at den nu 
har nået Vadehavsområdet. I 2004 blev den således registreret i de nedre 
dele af Varde Å, Kongeå og Ribe Å. Sammen med senere fund af spor og 
efterladenskaber i Ho Bugt-området og i Sneum Å tyder det på, at odderen 
nu finder levesteder ved vandløb og i vandløbsnære områder i den nordlige 
del af Vadehavet. Desuden tyder oplysninger på at odderen også er på vej 
ind i Vidåsystemet, hvor især vådområderne i Magisterkogen er oplagte 
levesteder. 
 
Den nationale bevaringsstatus for odder er foreløbig vurderet som usikker. 


 
Gråsæl  Gråsælen var uddød i det internationale Vadehav – og den sydøstlige Nordsø 


– i århundreder, men for omkring 25 år siden dukkede den igen op på 
lokaliteter ved den tyske ø Amrum og i de vestlige dele af det hollandske 
Vadehav. Formentlig var der tale om en udvandring fra de store kolonier ved 
den engelske østkyst. I Holland er bestanden nærmest eksploderet de senere 
år, og der tælles nu regelmæssigt flere end 1.000 gråsæler i fældeperioden, 
og den nordtyske bestand er nået op på over 100 dyr. 


 
I den danske del af Vadehavet er gråsælen blevet set regelmæssigt med 
enkelte eller få dyr i de seneste 10-15 år, og de første tegn på yngleaktivitet 
er registreret. Gråsælerne observeres som regel på liggepladser på 
højsandene i den vestligste del af Vadehavet, og ses hyppigst på lokaliteter 
som Lammelæger, Koresand, Langjord og Langli Sand. Den lille lokale 
bestand tæller efterhånden op imod 100 dyr, og er utvivlsomt fortsat i 
fremgang. 
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 Den nationale bevaringsstatus for gråsæl er foreløbig vurderet som usikker 


på grund af den meget lille bestand. 
  
Spættet sæl  Den spættede sæl er almindelig i Vadehavet, og den samlede dansk-tysk-


hollandske bestand nåede den hidtidigt største bestand i 2002 med 
koordinerede tællinger på flere end 20.000 individer. Den spættede sæl har 
to gange i nyere tid, i 1988 og i 2002, været ramt af sygdom, og i 1988 blev 
det talte antal reduceret fra ca. 10.000 til 4.500 dyr og i 2002 fra ca. 21.000 
til 10.500 dyr. Bestandens vækstrate er imidlertid så høj (10-14% årligt), at 
den relativt hurtigt retablerer sig, og efter 1988-epedemien tog det blot 7 år, 
før tællingerne igen viste samme antal.  


 
I den danske del af Vadehavet taltes der frem til sygdomsudbruddet i 2002 
omkring 3.000 spættede sæler i sensommeren, som er det tidspunkt af året, 
hvor der tælles flest på liggepladserne. De spættede sæler yngler i juni-juli, 
og på dette tidspunkt er bestanden mere spredt end i resten af året. De fleste 
sælunger fødes på mindre eksponerede og mindre forstyrrede banker inde i 
Vadehavet, men ellers findes de største forekomster på de større og højere 
sandbanker og højsande i nærheden af de større dyb og render i Vadehavet. 
Her benytter sælerne raste- og fældepladser, der placeres på sandene på 
steder, hvor ”brinken” er stejl og hvorfra sælerne hurtigt kan søge i vandet i 
tilfælde af forstyrrelser. Undersøgelser har vist, at antallet af sæler på 
liggepladserne klart er størst ved lavvande, hvilket sandsynligvis skyldes at 
sandene er bedst egnede og mest tilgængelige ved lavvande og at sælerne har 
de bedste betingelser for fødesøgning under stigende vand og højvande i 
Vadehavet. De vigtigste rastepladser findes i Højer Løb, på Lammelæger, 
Bollert Sand, Koresand, Mandø Flak, Langjord og Langli Sand. 
 
Den nationale bevaringsstatus for spættet sæl er foreløbig vurderet som 
gunstig, da hovedparten af forekomsterne er i fremgang kombineret med 
stabile forhold på de naturlige levesteder. 


 
Marsvin Marsvinet er vidt udbredt i Nordsøen og tilstødende havområder, og 


undersøgelser har vist, at de vestligste dele af det nordtyske og det danske 
Vadehav er vigtige områder for arten. Særligt vigtigt er dette område 
tilsyneladende i yngletiden, og sammenlignet med observationerne i resten 
af Nordsøen, er andelen af observationer af hunner med kalve 
bemærkelsesværdig stor. Ellers er oplysningerne om marsvinets forekomst i 
den danske del af Vadehavet sparsomme, hvilket hænger nøje sammen med, 
at skibstrafikken i netop denne del af Vadehavet ikke er særligt stor. En 
kampagne vedrørende hvaler i danske farvande i årene 2000-2002 gav dog 
oplysninger om 13 observationer fra lystbåde i farvandene omkring Rømø, 
Mandø og Fanø. I tre af tilfældene blev der observeret kalve og der blev set 
1-5 dyr pr. observation. Det generelle indtryk er, at de marsvin som ses helt 
inde i Vadehavet stort set alle er observeret i Knudedyb. 


 
Marsvinets forekomst i området vest for øerne og Skallingen er til gengæld 
bedre kendt, især p.g.a. de omfattende undersøgelser, der er gennemført i 
forbindelse med etableringen af den store vindmøllepark på Horns Rev. Her 
er der fundet regelmæssige forekomster af marsvin, og den gennemsnitlige 
tæthed af dyrene er beregnet til 0,81 pr. km2. 


  
Den nationale bevaringsstatus for gråsæl er foreløbig vurderet som usikker 
på grund af usikkerhed om bestandsafgrænsninger og bestandsudvikling 
sammenholdt med utilsigtet bifangst ved garnfiskeri. 
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Fisk Vadehavet rummer som et næringsrigt tidevandsområde mange levesteder 


for en lang række fiskearter, men her omtales kun de få, karakteristiske arter, 
som er anført på habitatdirektivet og som indgår i udpegningsgrundlaget for 
området.   


  
Snæbel Snæblen findes kun i Vadehavsområdet, hvor den gyder i de største vandløb, 


der har udløb her. I de Tyske og Hollandske floder og større vandløb har den 
tidligere været udbredt, men er i dag uddød. I Tyskland opretholdes en 
enkelt ikke selvreproducerende bestand ved årlige udsætninger af yngel.  


 
Den samlede bestand i verden og hermed Danmark er lille og meget sårbar, i 
1996 blev gydebestanden i Varde Å, Sneum Å, Kongeåen, Ribe Å, Brede Å 
og Vidå beregnet til ca. 8700 fisk. De sidste 10 år er bestanden imidlertid 
halveret i Varde Å, Ribe Å og Brede Å medens den er uddød eller næsten 
uddød i Sneum Å og Kongeåen.. Kun i Vidå er bestanden nærmest 
uforandret siden undersøgelserne i 1996. Den samlede gydebestand udgør i 
dag (2006) næppe mere end 5000-6000 fisk.  


 
Manglende opvækstpladser til den spæde yngel, og spærringer der forhindrer 
de gydemodne fisk i at nå frem til gydepladserne, er den væsentligste årsag 
til artens tilbagegang. 


 
Etablering af opvækstområder i Sneum Å og etablering af faunapassage for 
snæbel i Ribe Å vil sammen med genopretningen af Varde Å give snæblen 
nye gyde- og opvækstområder, så bestanden kan sikres. 


 
Laks I begyndelsen af 1900-tallet forekom der laksebestande i alle de store 


vandløb, der udmunder i Vadehavet og Vesterhavet. De fleste bestande 
forsvandt eller blev reduceret kraftigt fra omkring århundredskiftet hvor 
forureningen blev udbredt, industrialisering af landet begyndte, og 
vand¬løbe¬ne blev regulerede.  


 
I Varde å, Sneum Å og Ribe Å foregik der i 1920’erne et udbredt 
sportsfiskeri efter laks. Det meste af dette fiskeri foregik tidligt på året i de 
nedre dele af åen, hvor der blev fanget store blanke ”forårslaks”.  


 
Laksen var i hastig tilbagegang, og i 1960’erne var Varde Å det eneste 
vandløb, der havde en laksebestand. Gennem 1960’erne og 1970’erne 
forsvandt laksen også her og for 10-15 år siden mente man, at den var 
uddød. Siden 1980 har sportsfiskerne opretholdt en lille bestand af laks med 
udenlandsk herkomst, laks som var dårligt tilpasset til de danske vandløb. 
Bestanden blev opretholt ved årlige udsætninger. 


 
Med nye DNA-teknikker fandt man ud af, at den oprindelige laks fra Varde 
Å og Ribe Å havde overlevet de trange tider. Dette har givet startskuddet til 
et unikt arbejde omkring genskabelse af en livskraftig bestand af den 
oprindelige laks.  


 
De oprindelige Varde Å og Ribe Å laks er i dag stærkt truet, og overlever 
kun på grund af årlige udsætninger af yngel. Genopretning af Varde Å og 
etablering af et større antal gydestryg vil på længere sigt give laksen i Varde 
Å og Ribe Å en gunstig bevaringsstatus. Laksen og dens levesteder er nu 
beskyttet gennem en række danske love, internationale aftaler og 
forpligtelser. 
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Flod- og havlampret Der er aldrig lavet undersøgelser af bestandenes størrelse. Tilfældige 
fangster og observationer tyder på, at flod- og havlampretten er en sjælden 
men ret udbredt art i vadehavsvandløbene. Da lampretterne gyder i 
vandløbene men ikke kan passere spærringer eller fisketrapper er 
udbredelsen nøje knyttet til de vandløb, der har fri passage og til den del af 
vandsystemerne,der ligger neden for de mange opstemninger. 


 
 
Bæklampret  Den lille bæklampret er almindelig overalt i vadehavsvandløbene i 


modsætning til hav- og flodlampretten. Den er mest hyppig i de mindre 
vandløb i den øvre del af åsystemerne,  hvor den har bestande overalt. 


 
Bæklampretten er en stationær art, der ikke foretager større gydevandringer 
og derfor ikke har større behov for adgangsmulighed fra havet. 
Dambrugsspærringer har mindre betydning for artens udbredelse, hvilket 
også kan ses ved, at der også i vandløb med mange dambrug er 
tilfredsstillende bestandstætheder.   


 
Stavsild Der er meget lidt kendskab til stavsilden i vadehavsområdet. I forbindelse 


med den store undersøgelse af fisk i Vadehavet og vadehavsvandløbene i 
1994-1996 (ref.) blev der ved forsøgsfiskeri med ruser fanget ungfisk af 
stavsild ud for Ribe Å, Sneum Å og Varde Å. Endvidere blev der fanget 
voksne individer ved udmundingen af de store vandløb i hele 
vadehavsområdet.  


 
Der er ingen tvivl om at stavsilden er udbredt i Vadehavet, og forekomsten 
af ungfisk tyder også på, at den yngler i habitatområdet. 
 


Fugle De forskellige naturtyper i Vadehavsområdet har hver især en helt specifik 
og stor betydning for ynglende og trækkende fugle. Vadehavet er vigtigt som 
yngleområde og som opholdsområde for talrige trækkende fuglearter, der 
søger føde, fælder og raster i området. Det trilaterale Vadehavsområde 
udnyttes således årligt af 10-12 millioner vandfugle af flere end 50 
forskellige arter, ligesom næsten 400.000 par vandfugle yngler i dette unikke 
kystområde. Medtager man bestandene af de arter, som ikke er vandfugle 
(gæs, ænder, måger, terner og vadefugle) er tallene – og dermed betydningen 
af dette helt særlige landskab og økosystem – endnu større. 
 
En lang række fuglearter indgår på udpegningsgrundlagene for de i alt 9 EF-
fuglebeskyttelsesområder, der er omfattet af denne basisanalyse, og 
beskrivelserne af deres forekomst og status i Vadehavet, er de her samlet i et 
afsnit om ynglefugle og et om trækfugle.  


 
Ynglefugle Vadehavet er et vigtigt yngleområde for flere end 30 arter af kystfugle. I den 


danske del er de mest udbredte ynglende vandfugle arter som strandskade, 
klyde, vibe, rødben, og havterne, mens de arter, som ikke er så talrige, men 
hvoraf en stor del af den samlede vadehavsbestand yngler i det danske 
vadehav omfatter bl.a. klyde, hvidbrystet præstekrave, almindelig ryle, 
brushane, sandterne, dværgterne og mosehornugle. 


 
Når man ser på Vadehavet som helhed, og sammenligner bestandene her 
med det samlede antal af ynglende kystfugle i nordvesteuropa, viser det sig, 
at for 22 arter findes mere end 1% af den nordvesteuropæiske bestand i 
Vadehavet. For 13 af disse arter gælder, at der er tale om mere end 5%, og 
for 3 arter tilmed mere end 50% af den samlede ynglebestand i 
Nordvesteuropa. Set i forhold hertil har den danske del af Vadehavet stor 
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eller meget stor betydning for arter som klyde, hvidbrystet præstekrave, 
sandterne, splitterne, fjordterne og dværgterne. 


   
Til de mest betydningsfulde habitater for vandfuglene og de naturtyper, som 
huser de tætteste bestande af en række arter, hører strandenge, sandede 
områder langs kysten og ferskvandsområder umiddelbart bag havdigerne 
(bl.a. de såkaldte klæggrave). De største koncentrationer af ynglefugle i disse 
naturtyper findes på mindre – og ofte ubeboede – øer som f.eks. Langli, 
Keldssand, Mandø, Jordsand (tidligere) og på de små øer i Saltvandssøen 
bag Det fremskudte Dige. Typiske ynglefugle på strandengene er 
strandskade, klyde, rødben, almindelig ryle, brushane, sølvmåge, hættemåge 
og havterne. Men også de få tilbageværende ynglepladser for den meget 
sjældne og udryddelsestruede sandterne findes her, ligesom brushanen også 
yngler enkelte steder på beskyttede strandenge. Arter der fortrinsvis yngler i 
sandede kystområder som strande og mindre sandbanker langs kysten er bl.a. 
stor præstekrave, hvidbrystet præstekrave og dværgterne. I søer eller 
klæggrave, der ligger tæt ved den marine del af Vadehavsområdet dominerer 
kolonirugende ynglefugle som klyde, hættemåge og fjordterne, men også 
arter som grågås, gravand, gråand, skeand, atlingand og strandskade yngler 
med betydelige bestande flere steder. 


 
De inddigede, ferske marskområder er også en ynglefuglehabitat af stor 
betydning, og en del typiske ”engarter” blandt vandfuglene finder her deres 
vigtigste levesteder i vadehavsområdet. Dette gælder bl.a. vibe, stor 
kobbersneppe, rødben og brushane. For nogle af disse arter er 
vadehavsbestandene i øvrigt blevet mere og mere betydningsfulde gennem 
de seneste årtier på grund af stærke bestandsreduktioner i de til stadighed 
mere og mere intensivt dyrkede landbrugsområder længere inde i landet 
(især enge og andre græsarealer). 


 
Ud over de nævnte vandfugle yngler også en lang række andre arter i eller i 
tilknytning til de marine naturtyper (strandenge, klitter, inddigede 
marskområder, klæggrave m.v.) i vadehavsområdet. Disse omfatter bl.a. 
arter som hvid stork, rørhøg, blå kærhøg, hedehøg, engsnarre, sortterne, 
mosehornugle og sydlig blåhals, der er nogle af de sjældneste danske 
ynglefugle og for hvilke marskområderne ved Vadehavet spiller en meget 
stor rolle som levested. 


 
Heder findes ikke i mange af beskyttelsesområderne, men til gengæld er 
naturtypen vidt udbredt på øerne Fanø (F53) og Rømø (F65), og her har de 
en funktion som levested og fourageringsområde for arter som hedehøg, blå 
kærhøg, sandterne og rødrygget tornskade. 


 
Ferske mose- og søområder i vadehavsområdet spiller også en stor rolle for 
et betydeligt antal ynglende fuglearter, og de vigtigste lokaliteter er Lakolk 
Sø på Rømø, Skifterne på Fanø, Varde Kær og Magisterkogen i 
Tøndermarsken. Her findes bl.a. bestande af ynglende rørdrum, rørhøg, 
plettet rørvagtel, mosehornugle og sydlig blåhals. 


 
Til de mere bevoksede naturtyper hører klitplantagerne på Rømø og Fanø. 
Ud over de almindelige skovfugle, yngler også mere fåtallige arter som 
natravn og rødrygget tornskade i disse plantager. 


 
Bestandsudvikling Igennem de seneste årtier er mange af bestandene af ynglefugle i Vadehavet 


vokset i størrelse, nogle er stabile og andre er gået tilbage. Heldigvis er ingen 
arter forsvundet helt i nyere tid, selvom flere ”hænger i en tynd tråd”. 
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Årsagerne til bestandsmæssige ændringer er mange og meget varierende fra 
effekten af beskyttelsesmæssige foranstaltninger over effekterne af helt 
lokale naturlige og ”unaturlige” fysiske forandringer til overordnede forhold 
som klimatiske ændringer. I nogle tilfælde kan forandringerne også 
tilskrives, at overvågningen af de ynglende fugle i nyere tid er blevet langt 
mere effektiv og bedre. Selv om en del bestande udviser positive tendenser, 
betyder det nødvendigvis ikke, at disse arter er uden for fare. En del bestande 
er fortsat blot under genopretning efter store bestandsmæssige nedgange i 
begyndelsen og midten af det forrige århundrede. 


 
Blandt de arter, der yngler spredt på strandengene og langs Vadehavets 
kyster, er der generelt tale om bestandsfremgange eller stabile bestande for 
talrige og almindelige arter som strandskade, stor præstekrave og rødben i 
nyere tid. Vibe og stor kobbersneppe er til gengæld gået tilbage i antal i de 
marine naturtyper. For de sjældneste ikke-kolonirugende arter gælder, at 
almindelig ryle og brushane fortsat er på retur og i fare for helt at forsvinde. 
Den almindelige ryle findes i det trilaterale vadehavsområde stort set kun 
ynglende i den danske del, og de sidste lokaliteter, hvor arten holder stand 
med meget små bestande, er brakvandsprægede strandenge ved det sydlige 
Lakolk på Rømø, på Rømø Nørreland og på Fanø Nordspids. Tilsvarende er 
Rømø Nørreland det eneste marint tilknyttede område, hvor brushanen 
endnu holder stand med en meget lille ynglebestand. 
 
Blandt de øvrige fåtallige og truede kystfugle findes hvidbrystet præstekrave 
med en bestand på 50-100 par og dværgternen med 100-150 par, som ser ud 
til at være stabile for tiden, mens sandternens tilbagegang i de seneste årtier 
er fortsat med det resultat, at den nu er ustadig som ynglefugl i Vadehavet. 
Nyindvandret er sorthovedet måge, der efterhånden er årlig med 1-2 par på 
lokaliteter som Langli og Digesøen ved Sneum Sluse. For de øvrige 
kolonirugende vade- og mågefugle gælder, at arter som hættemåge, 
stormmåge, sildemåge og sølvmåge er gået frem, havternen er stabil, mens 
klyde, splitterne og fjordterne er gået tilbage i antal de seneste 10 år. 


  
Den mest negative og kritiske bestandsudvikling for ynglende vandfugle i 
vadehavsområdet er gældende for de arter, der helt eller delvist er tilknyttet 
de ferske marskenge og de øvrige vådområder bag havdigerne. Her er 
antallet af almindelige arter som vibe og rødben, men også mere fåtallige 
arter som stor kobbersneppe, brushane, almindelig ryle og gul vipstjert gået 
kraftigt tilbage langt de fleste steder igennem de seneste årtier. Bedst kendt 
er oplysningerne fra de omfattende undersøgelser af fuglelivet i 
Tøndermarsken, som dokumenterer at antallet af ynglende par af 
vandfuglene trods en række frednings- og forvaltningsmæssige tiltag, faldt 
fra omkring 3.000 par sidst i 1970’erne til omkring 1.000 par sidst i 
1980’erne. Blandt de mest truede arter i marsken i dag er brushane, og 
sortterne. 


 
En analyse af ynglefuglebestandene i de danske marskområder foretaget af 
DMU for perioden 1983-2001 viste, at 28% af arterne (ikke kun vandfugle) 
på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I var i fremgang, mens 53% af dem 
var i tilbagegang. Analysen viste også, at de arter der er specielt tilknyttet 
marskområdernes vedvarende græsarealer – de såkaldte ”engfugle” – 
overvejende faldt i antal i perioden, og at disse tilbagegange kan relateres til 
bl.a. reduktionerne af de vedvarende, fugtige græsarealer i de samme 
områder. 
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Tabel 12. Ynglefugle på udpegningsgrundlagene for beskyttelsesområderne i Vadehavsområdet med angivelse af 
bestandsstørrelser i 2001 og 2006 samt status (udviklingstendenser) og arternes foreløbige, nationale 
bevaringsstatus. 


 
Art 


 
Bestand 2001 


 (par)  
 


 
Bestand 2006 


(par) 


 
Status 


 


 
Bevarings- 


status 


Rørdrum  ? >30 + Gunstig 
Hvid stork 0-1 0 --- Ugunstig 
Rørhøg  ? ? ++ Gunstig 
Hedehøg 25-30 20-25 -- Ugunstig 
Blå Kærhøg 1 0 ? Usikker 
Plettet rørvagtel ? ? -- Ugunstig 
Engsnarre 0-5 0 -- Ugunstig 
Klyde  541  573 +- Gunstig 
Hvidbrystet Præstekrave 89 47 - Usikker 
Almindelig Ryle 20 12 --- Ugunstig 
Brushane 6 9 -- Ugunstig 
Sandterne 1 0 --- Ugunstig 
Splitterne 714 3.249 +- Ugunstig 
Fjordterne  70 20 -- Gunstig 
Havterne 916 827 - Gunstig 
Dværgterne 247 97 -- Ugunstig 
Sortterne 15 19 --- Ugunstig 
Mosehornugle 4 4 - Ugunstig 
Blåhals 80-100 100-150 +++ Gunstig 
 
 


For marskområdernes og Varde Ådals vedkommende vurderes det, at 
forhold som vandstand, landbrugsdrift og prædation er faktorer som har stor 
indflydelse på ynglefuglebestandene, mens det for de marine levesteders 
vedkommende i højere grad er faktorer som forstyrrelser, fysiske 
forandringer (anlæg, kystsikringsarbejder m.v.) og græsningsdriften, der er 
afgørende for udviklingen og tætheden af bestandene af ynglende kystfugle. 


 
Trækfugle Vadehavet betragtes som det vigtigste vådområde for trækkende vandfugle 


på deres nordvesteuropæiske trækrute, der er en del af den øst-atlantiske 
trækvej, som gennem trækfuglene knytter så forskellige geografiske områder 
som højarktiske tundraområder i Sibirien, Grønland og Nordcanada sammen 
med tidevandsområder og kystnære vådområder i det vestlige og sydlige 
Afrika. 


 
Især Vadehavets dyb, tidevandsrender og marskkyster udgør sammen med 
de tilgrænsende, inddigede marskområder ideelle raste-, fælde- og 
overvintringsområder for mange bestande af gæs, ænder, vadefugle, måger 
og terner, og det skønnes, at mellem 10 og 12 millioner trækkende vandfugle 
benytter vadehavsområdet i løbet af året. Det samlede Vadehav er således af 
international betydning for mindst 52 geografisk adskilte bestande af 41 
arter, og for næsten halvdelen af disse bestandes vedkommende udnytter 
mere end halvdelen af individerne i bestanden området i en større eller 
mindre del af året. For 8 bestande gælder tilmed, at næsten hele bestanden 
forekommer i Vadehavet hvert år. 


 
Ænder og gæs Blandt de mest talrige trækfugle findes en række arter af gæs og ænder, der 


skønsvist optræder med 2 – 2,5 millioner individer årligt i det internationale 
Vadehav. Området er af international betydning for 11 bestande. I den 
danske del af Vadehavet topper forekomsterne af gæs og ænder i det sene 
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efterår (oktober-november), hvor flere end 100.000 individer gæster 
området. De mest talrige er arter som grågås, mørkbuget knortegås, bramgås, 
gravand, pibeand, spidsand, krikand, skeand og ederfugl. For gravand og 
ederfugl er Vadehavet desuden et meget vigtigt fældningsområde. En helt 
særlig betydning har den danske del af Vadehavet om efteråret for den meget 
lille bestand (blot 5.-7.000 individer) af lysbugede knortegæs, som yngler på 
Franz Joseph Land, Svalbard og Nordgrønland. Disse gæs benytter i en 
periode nogle ganske bestemte områder ved Fanø og Mandø som raste- og 
fødesøgningsområde, når de fra sidste halvdel af august ankommer fra 
ynglepladserne med deres unger.  


 
I milde vintre forbliver en stor del af bestandene af gæs og ænder i den 
danske del af Vadehavet, men er vinteren hård trænges de fleste mod syd og 
vest. Blandt de fast overvintrende arter er ederfugl og sortand langt de mest 
talrige, og i områderne umiddelbart vest for Rømø, Fanø og Skallingen 
tælles ofte hen mod 100.000 ederfugle og hen mod 200.000 sortænder. 


 
Hele Svalbard-bestanden af kortnæbbet gås opholder sig i Vadehavsområdet 
fra januar til marts, hvor de især søger føde i de inddigede marskområder og 
bruger selve Vadehavet som raste- og overnatningsområde. I løbet af foråret 
søger de kortnæbbede gæs til rastepladser længere nordpå i Vestjylland, hvor 
de opholder sig ind til trækket til de norske rastepladser og yngleområderne 
på Svalbard indledes i løbet af april. Arter som grågås og de fleste arter af 
ænder forlader også Vadehavet i det tidlige forår, og allerede i februar/marts 
trækker store flokke af ederfugle mod Østersøen. Mørkbuget knortegås og 
bramgås er højarktiske ynglefugle, der ikke har raste- og 
fødesøgningspladser længere mod nord, så de forbliver ofte ved Vadehavet 
frem til slutningen af april (bramgås) og slutningen af maj (knortegås). Disse 
gæs fouragerer først og fremmest på strandengene, men om foråret udgør de 
inddigede marskområder på Mandø og på fastlandskysten også vigtige 
fødesøgningsområder, ligesom marskområderne spiller en vigtig rolle for de 
fleste af svømmeandearterne, der både efterår og forår foretager natlige 
fødesøgningstræk til engene inde i landet. Også for overvintrende 
sangsvaner og pibesvaner spiller marsken en betydelig rolle. 


 
Vadefugle Skønsvis besøges Vadehavet hvert år af 6-7 milioner vadefugle, og området 


er af international betydning for omkring 30 bestande af 20 arter, der yngler i 
de arktiske dele af Rusland, Skandinavien samt på Svalbard, Grønland og i 
Nordcanada. Særlig vigtigt er området for bestandene af strandhjejle, 
islandsk ryle, almindelig ryle og lille kobbersneppe. Antallet er generelt 
højest i det tidlige efterår (august/september), hvor op i mod 500.000 
vadefugle kan tælles alene i den danske del af Vadehavet. Almindelig ryle, 
strandskade og lille kobbersneppe er de talrigeste, men listen over arter der 
optræder er meget lang. I milde vintre kan en del vadefugle overvintre i den 
danske del af Vadehavet, op her er arterne strandskade, almindelig ryle, stor 
regnspove og rødben de almindeligste. I strenge vintre er det stort set kun 
strandskaderne, der i større antal holder stand blandt vadefuglene. 


 
Om foråret bygger antallet af vadefugle op fra marts og frem til begyndelsen 
af maj, hvor bestanden topper med flere end 200.000 i den danske del. Frem 
til slutningen af maj og begyndelsen af juni er det især de arktiske fugle, der 
opbygger næringsreserver til det videre træk mod ynglepladserne, og 
Vadehavet er om foråret af international betydning for omkring 22 bestande. 
De talrigeste er almindelig ryle, islandsk ryle og lille kobbersneppe, men 
også arter som hjejle, rødben, hvidklire, og sandløber er der rigtig mange af. 
Marskengene bag havdigerne spiller en særlig rolle for vadefuglearter som 
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vibe, hjejle og stor regnspove, som raste- og fødesøgningsområder under 
såvel forårs- som efterårstrækket, men også som overvintringsområde i 
milde vintre. 


 
Måger og terner Blandt måger og terner er Vadehavet af international betydning for mindst 9 


bestande, og man regner med, at mellem 2 og 2,5 millioner måger og terner 
besøger området hvert år. I den danske del optræder flest i det tidlige efterår, 
men antallet af individer, der udnytter området er vanskeligt at fastslå, idet 
flere af arterne søger føde på det åbne hav, mens nogle veksler mellem at 
opholde sig i Vadehavet og i indlandet. Sølvmåge og hættemåge er de mest 
talrige arter om efteråret, mens stormmågen overtager hættemågens position 
om vinteren. Dværgmågen, der kan ses det meste af året, kulminerer under 
forårstrækket i maj, men ellers er dens forekomst i Vadehavet dårligt kendt. 


 
Mange levesteder De fleste vandfugle forekommer i alle dele af Vadehavet, men de vigtigste 


rastepladser for gæs og svømmeænder er områder som bunden af Ho Bugt, 
området mellem Langli og Skallingen (Hobo Dyb), Vigen ved Nordby på 
Fanø, Keldssand ved Sydfanø, Mandø Låningsvej, ved Det fremskudte Dige 
og i Saltvandssøen ved Højer, Koldby Leje nord for Hjerpsted, Ballum 
Forland, Rømødæmningen, ved Rejsby Å, ved Ribe Å, ved Kongeåen og ved 
Sneum Å. For ederfuglen er det tidevandsområder med markante dyb og 
render som Hjerting Løb, Hobo Dyb, Knudedyb, Juvre Dyb, området syd for 
Jordsand, samt de kystnære områder vest for øerne og Skallingen. 
Sidstnævnte områder udgør også udelukkende levestederne for sortanden, 
når den optræder i større antal i forbindelse med fældning i sensommeren 
(juli/august) og om vinteren. De fleste af gæssene udnytter tillige de ferske 
marskområder på forskellige tidspunkter af året, og især om foråret spiller 
disse områder en særlig betydning for fuglenes opbygning af fedtreserver til 
brug for forårstrækket mod ynglepladserne. 


 
Vadefuglene, der ikke er i stand til at svømme, bliver af højvandet to gange i 
døgnet ”presset” til at forlade deres fødesøgningsområder og søge til de 
såkaldte højvandsrastepladser. Disse rastepladser er naturligvis af ligeså stor 
betydning for bestandene som gode fødesøgningsområder, og vadefuglene er 
under højvande tilmed trængt sammen på relativt få, egnede lokaliteter, hvor 
de er særligt sårbare overfor forstyrrelser og habitatødelæggelser. De mest 
betydningsfulde rastepladser for vadefugle findes på Langli, Langli Sand, 
Fanø Nordspids (Søren Jessens Sand), Keldssand, Langjord og Peter Meyers 
Sand, Mandø Flak, Koresand, Bollert Sand, Havsand på det sydlige Rømø, 
Jordsand Flak, Saltvandssøen, Rømødæmningen, Rejsby Stjert, Jedsted 
Forland og ud for Kongeåens udløb. Også vadefugle er afhængige af de 
ferske, inddigede marskområder, og både som fødesøgnings- og 
rasteområder spiller de en rolle for arter som vibe, hjejle og stor regnspove. 


 
Mågerne og ternerne færdes stort set over alt i Vadehavet på jagt efter føden, 
men især i sensommeren kan der forekomme meget store rastepladser på 
især højsandene. De vigtigste er Langli Sand, Søren Jessens Sand, 
Keldssand, Langjord, Mandø Flak, Koresand, Bollert Sand, Lammelæger og 
Jordsand Flak. 


   
Som det fremgår, har tidevandsområdet med tilstødende strandengs- og 
ferske marskområder uhyre stor betydning for trækkende vandfugle, men 
Vadehavsområdet spiller også en vigtig rolle for en lang række andre 
trækfugle. Således er det velkendt, at strandengene og marskområderne 
huser store bestande af rastende eller overvintrende arter blandt rov- og 
småfuglene og hertil kommer marskområderne status som Danmarks 
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vigtigste raste- og fødesøgningslokalitet for stær både om foråret og om 
efteråret. 


 
Øvrige naturtyper De øvrige naturtyper i Vadehavsområdet – klitterne, hederne, moserne, 


søerne og skovene – spiller sammenlignet med de havskabte dannelser ikke 
nogen nævneværdig rolle som opholdssteder for trækfugle. 


 
Beskyttede trækfugle Generelt set er trækfuglene i tidevandsområdet godt beskyttede af natur- og 


vildtreservatbestemmelser, men væsentligste, generelle trusler og årsager til 
forstyrrelser er bl.a. færdsel, jagt, muslingefiskeri, civil og militær flyvning 
samt vindmølleparker. 


 
Tabel 13. Trækfugle på udpegningsgrundlagene for beskyttelsesområderne i 
Vadehavsområdet med angivelse af bestandsstørrelser, vigtigste perioder samt 
status/udviklingstendenser (hvor der er kendskab til det) og arternes foreløbige, 
nationale bevaringsstatus. 


 
Art 


 
Vurderet 


 forekomst 


 
Vigtigste 
Periode 


 
Status 
(trend) 


 
Bevarings- 


status 


Pibesvane 1.-2.000 vinter 
forår 


+ Gunstig 


Sangsvane 2.000 vinter 
forår 


+ Gunstig 


Grågås 5.-10.000 efterår +++ Gunstig 
Kortnæbbet gås 25.-30.000 vinter 


forår 
++ Gunstig 


Bramgås > 50.000 vinter/forår +++ Gunstig 
Mørkbuget knortegås 15.-20.000 forår +- Gunstig 
Lysbuget knortegås 5.000 efterår + Ugunstig 
Gravand 30.000 vinter + Gunstig 
Pibeand 40.-60.000 efterår +- Gunstig 
Krikand 6.-11.000 efterår ? Gunstig 
Spidsand 5.-10.000 efterår ++ Gunstig 
Skeand 1.500-2.000 efterår ? Gunstig 
Ederfugl 30.-45.000 vinter/forår +- Ugunstig 
Sortand >100.000 sommer 


vinter 
? Gunstig 


Klyde  5.-6.000 efterår +- Gunstig 
Hvidbrystet Præstekrave 50-100 efterår ?  
Hjejle 40.-50.000 forår 


efterår 
? Gunstig 


Strandhjejle 5.-7.000 forår 
efterår 


++ Gunstig 


Strandskade 30.-40.000 efterår, 
vinter/forår 


+ Gunstig 


Stor regnspove 5.-7.000 efterår 
vinter 


+++ Gunstig 


Lille kobbersneppe 30.-50.000 forår + Gunstig 
Rødben 3.-5.000 forår 


vinter 
? Gunstig 


Hvidklire 2.-2.500 efterår ? Gunstig 
Islandsk ryle 50.-100.000 forår ? Gunstig 
Almindelig ryle 200-300.000 efterår 


forår 
+- Gunstig 


Sandløber 4.-5.000 forår ? ? 
Dværgmåge ? forår ? ? ? 


 
 


Levesteder for arter angivet på kort 
 For de arter, der aktuelt indgår i udpegningsgrundlagene for habitatområde 


H78 og for de ni fuglebeskyttelsesområder F49, F51, F52, F53, F55, F57, 
F60, F65 og F67 er arternes vurderede udbredelse - så vidt det har været 
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muligt – angivet på kort (se læsevejledning). Der findes ikke præcis viden 
om alle arternes forekomst i beskyttelsesområderne, men for de fleste 
eksisterer der et nogenlunde godt billede af, hvilke naturtyper og hvilke dele 
af Vadehavsområdet, der spiller den største rolle som levesteder.  
 


4 Mangler i datagrundlaget  
Naturtyper Som det fremgår af tabel 2 mangler der data for en lang række naturtyper. 


Kun for de naturtyper som indgår i NOVANA-programmet foreligger 
systematisk indsamlede data (se afsnit 3).  
 


Marine naturtyper Kortlægningen af de marine naturtyper er ret grov og trænger til en revision. 
 
Fisk Der mangler generelt viden om de fleste fiskearter der lever i Vadehavet 


eller bruger Vadehavet som passagevand for at nå gydepladserne i 
vandløbene. Først når fiskene er gået op i vandløbene foreligger der større 
eller mindre viden om de enkelte arter. En nærmere beskrivelse af denne 
viden kan ses i afsnittet om de enkelte arter. Disse arter omfatter Stavsild, 
Havlampret, Flodlampret Laks og Snæbel.  


 
Havpattedyr Den eksisterende viden om sælerne i Vadehavsområdet er stor, og da 


bestandene overvåges løbende, er data for sælerne gode. Til gengæld er den 
eksisterende viden om marsvinets forekomst i beskyttelsesområdet 
begrænset, og projekter, der kan tilvejebringe viden om denne 
udpegningsarts forekomst vil være vigtige i forbindelse med den fremtidige 
forvaltning af marsvinet i beskyttelsesområdet. 


 
Odder Odderens forekomst indenfor beskyttelsesområdet bør følges og undersøges 


nærmere. 
 
Fugle For fuglenes vedkommende er der på grund af velfungerende 


overvågningsprogrammer for trækfugle og ynglefugle generelt set gode data. 
Dog savnes specielt supplerende viden om fåtallige og vanskeligt 
registrerbare arter som plettet rørvagtel, engsnarre, blåhals, sandløber og 
dværgmåge.  


  


5 Foreløbig trusselsvurdering  
Naturen mange steder er under pres fra menneskelige påvirkninger. Nogle af 
de væsentligste problemer er, at den har for lidt plads, og at naturområderne 
er for små og opsplittede. Der findes så store mængder af næringsstoffer i 
naturen, at de virker forurenende, og desuden bliver der tilført forskellige 
fremmedstoffer. Mange steder er vandet forsvundet fra landskabet, og i det 
hele taget er mange naturligt hjemmehørende arter stærkt negativt påvirket 
af menneskelige aktiviteter. 


 
De menneskelige påvirkninger, som vi udsætter den omgivende natur for og 
som danner baggrund for, det pres naturen er udsat for, kan beskrives ud fra 
fire grundlæggende karaktertræk: 


 
- Varighed, hyppighed og sandsynlighed 
- Intensitet og kumulative karakter 
- Udbredelse 
- Reversibilitet (i hvor høj grad effekten af påvirkningen, efter den er 


stoppet, kan bringes til ophør).  
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Menneskelige påvirkninger af naturen vil have indflydelse på udbredelsen og 
karakteren af bestandene af arter, naturtyper og hele landskaber. 
Ovenstående faktorer vil afgøre om effekten af de menneskelige 
påvirkninger bliver til en trussel over for de arter, naturtyper eller 
landskaber, som er under indflydelse. 
 
Vadehavsområdets natur er ligesom store dele af den øvrige danske natur 
præget af menneskelige aktiviteter. De menneskelige påvirkninger gennem 
de sidste århundreder har i særlig grad været med til at danne og fastholde 
den natur og det kulturlandskab, som vi kender i dag. Især bebyggelse, 
infrastruktur, industri, fiskeri og jordbrug er menneskelige aktiviteter, som er 
af stor betydning i Vadehavet. 
 
På baggrund af de tilgængelige data om naturtyper og arters forekomster er 
der foretaget en foreløbig vurdering af de aktuelle trusler mod arterne og 
naturtyperne i Natura 2000-området. Truslerne omfatter påvirkninger, hvor 
der er en begrundet mistanke om, at de har en negativ betydning for 
naturtilstanden.  
 


Eutrofiering og tilgroning 
Vandmiljøet Vadehavet tilføres kvælstof og fosfor fra vandløbene der har udløb i 


Vadehavet. Næringssaltene kommer primært fra landbrugets udledning og 
fra forskellige punktkilder, hvor de mest betydende er dambrug, renseanlæg 
(fosfor), industrier, spredt bebyggelse og regnvandsbetingede udledninger. 
De fleste vandløb i oplandet har i dag en god vandkvalitet vurderet ud fra 
forekomsten af smådyr i vandløbene, dog er næringssaltkoncentrationerne 
(især kvælstof) noget forhøjet i forhold til naturtilstanden. 
 
Udledning af kvælstof og fosfor er en trussel mod naturværdierne i 
Vadehavet, idet det som direkte eller afledt konsekvens har en lang række 
uønskede virkninger. Perioderne med næringsstofbegrænsning for 
planteplankton er fortsat meget korte, og der forekommer høje 
klorofylkoncentrationer, masseopblomstring af planteplankton, samt store 
mængder eutrofieringsbetingede makroalger. Den samlede udledning af 
kvælstof og fosfor fra europæiske floder og åer til Vadehavet som helhed er 
faldet stærkt over de sidste 15 år, og det har medført et faldende 
fosforindhold i Vadehavet. I den sydlige Nordsø/Tyske Bugt er også 
kvælstofindholdet faldende, mens der ikke er målt fald i kvælstof inde i selve 
Vadehavet. 


  
 Sammenlignet med et naturligt baggrundsniveau er koncentrationen af 


kvælstof i Vadehavet 7-8 gange højere, og den nuværende 
omsætningshastighed af organisk materiale er omkring 3-5 gange højere end 
i tiden før industrialiseringen. Den internationalt fastlagte målsætning om, at 
Vadehavet skal være et ”ikke næringsstofbelastet område” vurderes ikke at 
være opfyldt for hverken de hollandske, de tyske eller de danske delområder 
af Vadehavet på grund af de høje kvælstofkoncentrationer. 


 
Naturarealer I klitområderne forekommer generelt en række naturtyper, der er følsomme 


for eutrofiering, det gælder både de tørre naturtyper som grå/grøn klit og 
klithede, men også de fugtige klitlavninger samt f.eks. lobeliesøer og rigkær. 
Derimod er strandenge generelt mindre følsomme for belastning af 
næringsstoffer. For strandengene gælder det, at jordbundsanalyser fra 
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NOVANA-overvågningen viser højere kvælstof- og især fosforindhold på 
strandengene på fastlandet end på de tilsvarende naturtyper på øerne.  


 
Den atmosfæriske kvælstofdeposition udgør generelt en voldsom trussel for 
mange danske naturområder, og alene den generelle baggrundsbelastning 
overstiger mange steder de tålegrænser, som man har søgt at fastlægge for de 
forskellige naturtyper. På grund af den fremherskende vestenvind og 
beliggenheden op til kysten hører baggrundsbelastningen i 
Vadehavsområdets klitter til landets laveste. Dog er der selv for en 
kommune som Fanø beregnet en gennemsnitlig baggrundsbelastning på ca. 
16 kg N/ha/år. I klitterne vil den formentlig normalt være noget lavere med 
mindre der er kvælstofemission fra nærtliggende lokale kilder (for eksempel 
stalde og gylletanke), men til gengæld rummer klitterne nogle af de 
naturtyper, der har de allerlaveste tålegrænser.  


 
For hedemoserne og ekstremfattigkærene i klitlavningerne er der estimeret 
en tålegrænse på 5 - 7,5 kg N/ha/år, for lichenhederne er tålegrænsen på 7 - 
12 kg N/ha/år og for de øvrige klitheder ca. 10 - 15 kg N/ha/år. Når 
tålegrænsen overskrides, kan der over (lang) tid forventes en 
vegetationsudvikling, som svarer ret nøje til den udvikling, der er beskrevet 
neden for ved ophør af drift. De skadelige virkninger af 
kvælstofdepositionen kan netop indtil en vis grænse modvirkes ved 
naturplejetiltag eller genoptagelse af driften, hvorved næringsstoffer fjernes 
fra området. 
  


Tilgroning Klithederne er under tilgroning med nåletræer, primært bjerg-fyr. Under EU-
LIFE-projektet i perioden 2003-2005 er der ryddet betydelige arealer, men 
arbejdet skal gentages med jævne mellemrum for at holde arealerne åbne 
(Bau, 2004). Invasive arter som glansbladet hæg og rynket rose er 
problematiske på såvel klitheden som i kystklitterne. 
 
Flere steder opgives græsningen på strandengene, så arealerne gror til med 
tagrør, især omkring Astrup Banke, arealer ved Ho Bugt og inderst i Varde 
Ådal. Det ændrer vilkårene for både plante og fuglelivet. Det samme er 
tilfældet på arealer, med så begrænset afgræsning, at græsvæksten bliver for 
høj til at vadefuglene vil holde til på dem. Det ses f.eks. på nordsiden af 
Rømødæmningen og på skydeterrænet på Rømø.  
 
På de sandede strandenge på Fanø og Rømø sker der en betydelig tilgroning 
med stiv kvik, som er hjemmehørende, men må anses for en trussel, da den 
har bredt sig kraftigt de sidste 10-15 år, og ikke ædes af får (Lisborg & 
Krabbe, 2002).  
 
I Margrethekogs østlige del er ager-tidsel udbredt, og i nogle fenner 
reduceres tætheden af vandfugle. Tidslerne bekæmpes ved slåning, i særligt 
grelle tilfælde sprøjtning efter dispensation (Miljømin. bkg. 218 af 25. marts 
1995).  
 
Generelt set er findes der i dag flere buske og træer i de vidtstrakte og 
oprindeligt helt lysåbne marskområder bag havdigerne på fastlandskysten og 
på øerne. Således er f.eks. de inddigede kogsområder på Mandø i dag stærkt 
præget af busk- og trævækst, og områdets funktion som yngleområde for 
karakteristiske engfugle begrænses i dag af denne tilgroning. Tilgroningen 
ændrer levestedet, men giver også skjul og ynglemulighed for arter som ræv, 
krage og husskade, der ikke er endel af engens fauna og som præderer på 
engfuglenes afkom. Marskområderne bør holdes frie for højere vegetation. 
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Arealreduktion af naturtyper 
Tilgroede arealer Hede- og mosearealerne reduceres langsomt som følge af tilgroning. 


Desuden sker der til stadighed en tilgroning af den grå/grønne klit, således at 
den naturlige dynamik med bl.a. åbne vindbrud mindskes. Nogle steder gror 
strandengene til på grund af manglende drift og pleje.  
 


Dynamik Rømøs og Fanøs strand udvides mod vest, primært i nord- og sydenden. 
Arealet med begyndende klitter (embryo-klitter) på strandene er øget kraftigt 
de seneste ca. 5 år, vurderet fra luftfoto (Johnsen, 2003/2005). 


 
Der er igennem årtier eroderet voldsomt af Skallingens sydspids, så her er 
store klit- og strandengsområder blevet forvandlet til marine naturtyper. 
Omvendt er der ud for Fanøs Sydspids dannet ny strandeng på det store 
højsand Keldsand, der i dag er at betragte som en naturligt dannet  
 


Minerydning På Skallingen pågår en omfattende rydning af miner fra krigens tid, og 
midlertidigt sker de en markant påvirkning af de naturligt forekommende 
klit- og strandengsnaturtyper. Det er uvist hvor lang tid denne påvirkning vil 
kunne spores i området. 
 


Fra salt til fersk I takt med regn-udvaskningen af salt er arealerne i den vestlige del af 
Margrethekog ændret fra saltpåvirket eng (botanisk set habitat-naturtype 
1330) til almindelig fersk (kultur)eng indenfor de seneste 10-15 år. 
 


Naturlig forskydning Forlandene og strandengene udvides meget langsomt i takt med 
tilslikningen, mens det andre steder eroderes. Generelt vurderes der at være 
balance mellem tidevandsnaturtyperne og de terrestriske naturtyper.  Der 
foreligger dog ikke data. 


 


Hydrologi 
Vandløb  De hydrologiske forhold i vadehavsvandløbene er forringet grundet den 


omfattende regulering og dræning i oplandet. Regulering og dræning betyder 
en hurtigere afstrømning og hermed større erosion af brinkerne og en større 
udvaskning af næringssalte. De fleste vandløb grødeskæres en eller flere 
gange om året, grødeskæringen er medvirkende til at fastholde den 
betydelige sandvandring og er medvirkende til at generere ustabilitet i 
vandløbenes brinker. Grødeskæringen har en udpræget negativ effekt på 
diversiteten af både dyr og planter.  


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


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


Strandenge På fastlandet er forlandsarealerne afvandet gennem mere eller mindre 
vedligeholdte grøftesystemer, hvoraf hovedkanalerne kan være ganske store. 
Grøblesystemerne vedligeholdes ikke i samme omfang som tidligere, og 
dette vil på sigt føre til mere naturlig dynamik. 
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Selv naturligt dannede strandenge på Rømø (både på Nørreland og midt på 
øen) og Nordfanø (Grønningen), som ligger delvist beskyttede af klitrækker, 
afvandes flere steder via gravede grøfter. I forbindelse med græsningen med 
især får og kreaturer i disse fine områder, bliver der regelmæssigt fremsat 
ønsker om en mere regelmæssig vedligeholdelse af afvandingsgrøfterne, så 
udbindingsperioden kan forlænges. Dette fører bl.a. til, at yngleområder for 
almindelig ryle (engryle) og brushane forringes. 
 


Klit og klitsump Vandstanden i klit- og klitsumpene på Fanø og Rømø svinger en del, og i 
tørre somre er de fleste klitlavninger og klitsøer tørlagte. Men der er løbende 
ønsker om at forbedre afvandingen i vinterperioden på arealer, der ligger op 
til sommerhusområder, bl.a. for at sikre funktionen af sivedræn. 
 
Nogle klitlavninger er afvandet gennem grøftesystemer, der er medvirkende 
årsager til ødelæggelse af fine kær-naturtyper flere steder på øerne. 
 


Marsken Tilstanden af engene i marsken styres især af landbrugsmæssige 
driftsfaktorer som gødskning, sprøjtning, dræning/udgrøftning, omlægning, 
opdyrkning, græsning og høslet. Naturtilstanden på en eng vil hver en tid 
være et produkt af de nævnte faktorers tilstedeværelse eller fravær og af 
intensiteten af de tilstedeværende faktorer. Med andre ord er den 
landbrugsmæssige driftsform altafgørende for naturindholdet i marskengene.  


 
I naturbeskyttelsesmæssig sammenhæng er marskengenes vigtigste 
økologiske funktion nok, at de udgør raste-, fouragerings- og/eller ynglested 
for en lang række vand- og engfugle, hvilket også er baggrunden for 
udpegningen af marskområderne langs Vadehavskysten som EF-
fuglebeskyttelsesområder. Men netop afvandingsforholdene har vist sig at 
være én af de mest afgørende faktorer for områdets funktion som levested 
for en lang række fuglearter tilknyttet Vadehavsområdet, har det haft meget 
stor betydning, at dræningen af engene er blevet stadigt mere effektiv i takt 
med intensiveringen af den landbrugsmæssige udnyttelse af marsken. Mange 
fuglearter er således knyttet til våde og fugtige enge, og i takt med at 
marsken er blevet mere og mere tør, er især mange ynglende 
vandfuglearterarter gået tilbage i antal (vibe, stor kobbersneppe, m.fl.) eller 
næsten forsvundet fra Vadehavsregionen (f.eks. engsnarre, brushane og 
almindelig ryle). 
 
Tøndermarsken bevandes kunstigt i sommerperioden. Det har dog vist sig, at 
høj vandstand i bevandingsgrøfterne kun har begrænset effekt inde på 
fennerne. En af grundene til tilbagegangen af ynglende vandfugle i 
Tøndermarsken menes at være, at arealerne er for tørre i yngletiden. 
 


Invasive arter 
Fremmed østers Stillehavsøsters blev dyrket i Lister Dyb tidevandsområde op gennem 


1980’erne og blev første gang observeret på blåmuslingebanker i Ho Bugt i 
1996. Bestanden af østers, der nu forekommer i alle fire tidevandsområder, 
er siden øget betydeligt. De største forekomster findes på Skellod Banke syd 
for Rømødæmningen, hvor stillehavsøsters synes at have overtaget den 
gamle muslingebanke. I de øvrige tidevandsområder er forekomsterne dog 
også steget kraftigt fra 2005 til 2006. 
 


Tang fra Japan Den japanske gracilariatang (Gracilaria vermiculaphylla), der stammer fra 
det vestlige Stillehav, blev fundet i Vadehavet vest for Mandø i 2004. Arten 
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er tidligere, i 2002, fundet i det tyske Vadehav. Den er ligeledes fundet flere 
andre steder i danske farvande, bl.a. i store mængder i Horsens Fjord og 
synes at have et meget stort spredningspotentiale (Thomsen et al., in press)  


 
Spartina Vadegræs (Spartina) er almindelig og vidt udbredt i det danske Vadehav. 


Den er indført og betragtes som en invasiv art, men der foreligger ikke 
detaljerede oplysninger om hvorvidt den udgør en trussel for områdets 
naturtyper.  
 


Ny mos i klit og på hede Mosset stjerne-bredribbe er under udbredelse i de indre klitter på Rømø og 
Fanø. Arten koloniserer de åbne klit-partier, hvor den udkonkurrerer den 
naturlige og ret artsrige lav-flora. 
 


Rynket rose Der er konstateret Rynket Rose i klitterne på Rømø, Fanø og omkring 
Blåvand. På Rømø og Fanø er antallet af kloner er p.t. ret begrænset på de 
arealer, der ligger indenfor habitatområdet, mens rynket rose er en reel 
trussel mod klitnaturtyperne hvid klit (2120) og grå/grøn klit(2130) i 
sommerhusområderne på begge øer og omkring Blåvand. 
 


Bjergfyr Bjergfyr der spreder sig fra klitplantagerne er en meget stor trussel primært 
mod naturtypen klithede (2140) 
 


Vand- og sedimentkvalitet 
Målsætninger Målsætningerne for den samlede miljøtilstand vurderes ikke at være opfyldt i 


de danske dele af Vadehavet, idet den afviger fra den generelle 
miljøkvalitetsmålsætning om et upåvirket eller kun svagt påvirket plante- og 
dyreliv. Opfyldelse af den generelle målsætning for Vadehavet forudsætter 
en permanent reduktion af udledningerne af næringssalte, herunder især 
kvælstof fra landbruget og diffuse kilder samt udledningerne af 
miljøfremmede stoffer. 
 
Datagrundlaget for disse vurderinger anses at være fyldestgørende. 
Vurderingerne er foretaget på baggrund af data fra amtets regionale 
overvågning, NOVANA-overvågningsprogrammet, belastningsopgørelser, 
udarbejdelse af vandskiftemodeller, redegørelse vedrørende kvælstof og 
fosfor i landbrug og vandløb i Ribe – og Sønderjyllands amter og det 
trilaterale Vadehavssamarbejdes ”Quality Status Report” over Vadehavets 
miljøtilstand. For den samlede redegørelse og beskrivelse henvises til: 
Sønderjyllands Amt (2006): Basisanalyse for vanddistrikt 50, del II. 
Vurdering af vandforekomsters tilstand. Teknisk rapport, afsnit 2.4.1. 
Vadehavet, og Ribe Amt (2006): Basisanalyse for vanddistrikt 55, del II. 
Teknisk rapport, afsnit 4.  
 
De næringssaltbetingede forekomster af store grønalger (søsalat) kan 
medføre dårlige iltforhold i sedimentet og derved påvirke dyrelivet. Hvorvidt 
den invasive art japansk gracilariatang kan have lignende eller andre effekter 
er uvist..   
 


Klappladser I Grådyb tidevandsområde findes 2 klappladser, E og F, der ligger inden for 
Esbjerg Havns administrationsområde og dermed udenfor habitatområdet. 
Ved klapningerne, der hovedsagelig består af finkornet materiale, oprenset i 
Esbjerg Havns bassiner, føres der dog materiale ind i habitatområdet. Der er 
foretaget en konsekvensvurdering af klapningerne i henhold til 
habitatdirektivets artikel 6 i forbindelse med den seneste klaptilladelse til 
Esbjerg Havn af 30. november 2004. I konsekvensvurderingen konkluderes 
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det, at det ikke kan udelukkes, at TBT og barium kan have indirekte eller 
direkte effekter på fugle, marsvin og gråsæl. 


 
Det vurderes også i konsekvensvurderingen, at selve habitattypen mudder og 
sandflader blottet ved ebbe (1140) vil kunne påvirkes ved, at der sker en 
ophobning af TBT og PAH-forbindelser i finkornede mudrede sedimenter. 
Der er dog meget, der tyder på, at TBT nedbrydes forholdsvis hurtigt på 
vadeflader, der eksponeres for lys og ilt 
 


Miljøfremmede stoffer På trods af et fald i udledningen over de sidste årtier af en række stoffer fra 
de store kilder (Elben, Ems og Ijsselmeer) er mængden af visse 
miljøfremmede stoffer i Vadehavet stadig på et problematisk niveau. 
Sediment og blåmuslinger i den danske del af Vadehavet er lidt forurenet 
med tungmetallerne Zink, Cadmium, Nikkel og Bly, mens indholdet af 
Kviksølv i blåmuslinger fra alle de fire dyb samt Kobber indholdet i 
muslinger fra Juvre Dyb svarer til moderat forurenet. Der har generelt ikke i 
perioden 1998-2003 kunnet konstateres en entydig udvikling i 
kviksølvindholdet.  
 
Indholdet af PCB, TBT og PAH’er (Faktaboks 2.4) i blåmuslinger i den 
danske del af Vadehavet ligger på et niveau, hvor biologiske effekter ikke 
kan udelukkes. For den sydlige del gælder at der har kunnet konstateres et 
fald i niveauet siden 2000, mens det omvendt er steget i den nordlige del 
(Grådyb). Indholdet af PCB i sedimentet i Grådyb og Lister Dyb er så højt, 
at biologiske effekter ikke kan udelukkes. Der har ikke kunnet konstateres 
nogen entydig udvikling gennem de seneste år.  Der er konstateret 
kønsforstyrrelser (intersex) hos strandsnegle i Lister Dyb, specielt i området 
omkring Rømø havn..      


 
Olieprodukter Olieforureninger skyldes hovedsageligt ulovlige udledninger af olierester fra 


skibe i Nordsøen. Som et mål for omfanget af denne type forurening ser man 
på, hvor stor en andel af strandede døde fugle som er indsmurt i olie. 
Udviklingen har de senere år været positiv med færre olieforureninger end i 
1990’erne, men forureningen ligger stadig på et for højt niveau i Vadehavet, 
og de internationalt opsatte mål er endnu ikke nået. 


 


Trusler mod arter 
Odder Odderen er som forholdsvis nyindvandret art til Vadehavsområdet 


formentlig særlig sårbar overfor påvirkninger. Idet vandløbskvaliteten er 
blevet bedre og fødeforholdene gode, vurderes de største trusler mod arten at 
være forstyrrelser fra færdsel og sejlads i levestederne, især i yngletiden, og 
utilsigtet bifangst af oddere i ruser uden stopriste   


 
Havpattedyr Ud over de alvorlige udbrud af epidemiske sygdomme i den samlede 


Vadehavsbestand af Spættet Sæl i 1988 og i 2002, der regnes for mere eller 
mindre naturligt forekommende tilfælde, er det især samspillet med 
menneskelige aktiviteter, der udgør de væsentligste trusler og 
problemstillinger for havpattedyrene i Vadehavet. Disse omfatter bl.a. 
forurening, fiskeri, skibsfart, rekreative aktiviteter og på det seneste også 
opførelse og drift af store havbaserede vindmølleparker. 


  
Havpattedyrene er i direkte konkurrence med fiskerne om fisk - ikke kun i 
Vadehavet - og nye undersøgelser af spættet sæl har vist, at sælerne i 
Vadehavet også benytter store dele af Nordsøen, hvor de især i 
vinterhalvåret foretager lange vandringer på jagt efter føden. Tilsvarende 
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anden sejlads udgør den kommercielle færdsel med fiskefartøjer af forskellig 
art (rejekuttere, muslingebåde m.v.) også et forstyrrelsesmæssigt tryk på 
Marsvin og sæler i området. Fiskeri tæt ved ligge- og ynglepladser kan være 
lige så forstyrrende som øvrig sejlads. 
 
Især bifangst i forbindelse med fiskeri i de kystnære områder regnes som den 
væsentligste begrænsende faktor for bestand af Marsvin, men der mangler 
endnu helt præcis viden om problemets omfang og følger. 
 
Små hvaler som marsvin, er særligt sårbare overfor sejlads med motorbåde, 
herunder især hurtiggående motorbåde eller andre former for 
højhastighedsfartøjer (vandscootere, jetski m.v.), og den slags færdsel udgør 
i Vadehavsområdet formentlig den største trussel af rekreativ karakter, og 
skal bestandene i de vestlige dele af området udvikle sig optimalt, bør der i 
den fremtidige forvaltning af området tages højde for dette. Særligt sårbare 
er overfor menneskelige aktiviteter er Marsvinet i den tid hvor ungerne fødes 
juni – juli) og tiden herefter, hvor de er helt afhængige af at die og få 
beskyttelse af moderen. Dette sammenfald med sommer- og ferietiden 
medfører, at risikoen for konflikter med menneskelige aktiviteter – især af 
rekreativ art – er stor. Sæler er især følsomme overfor sejlads, der kommer 
for tæt på deres yngle- og liggepladser, så de tvinges i vandet, og ungerne 
ikke får nok tid til at die. 


 
Det forstyrrelsesmæssige pres på sælernes foretrukne yngle-, hvile- og 
fældepladser er øget i takt med bestandenes vækst, og i det danske Vadehav 
viser overvågningen, at den spættede sæl har spredt sig meget fra de 
klassiske lokaliteter, og at de er begyndt at benytte en del nye liggepladser, 
som de gældende færdselsbestemmelser ikke har virkning for, og hvor der 
heller ikke er traditioner for at mennesker tager hensyn til sæler. Samtidig er 
bestanden af Spættet Sæl blevet genstand for organiserede ”sæl-
arrangementer” i et hidtil uset omfang, der omfatter sæl-safarier til 
rastepladser med både, på gåben og med traktor over de store 
tidevandsflader og højsande syd for Mandø. Ønsker om at genindføre jagt på 
spættet sæl, er i direkte modstrid med disse interesser, men også udviklingen 
indenfor sæl-safarierne kan meget vel have en bestandsbegrænsende 
virkning og måske også medføre, at bestandens sundhedstilstand bliver 
forringet.     


 
Store havbaserede vindmølleparker i offshore-området ud for Vadehavet 
udgør en potentiel trussel for bestandene af sæler og Marsvin, og øget 
forstyrrelse af dyrene under fødesøgning og i yngle- og opvækstområder, 
samt påvirkninger af deres vandringsmønstre, kan være resultater. Sådanne 
potentielle effekter skal ses som en yderligere belastning af bestandene, der i 
forvejen er påvirket af menneskeskabte påvirkninger som forstyrrelse,  
bifangst og forurening. Omvendt vil de havbaserede vindmølleparker kunne 
virke revdannende og give grundlag for øget biologisk mangfoldighed for 
marine bunddyr, alger og fisk. Det vil give opvækstmuligheder for og 
tiltrække en række fiskearter, som vil give et større fødegrundlag for marsvin 
og sæler, da områderne vil fungere som biologiske refugier uden fiskeri med 
bundgående redskaber. 
  
Med hensyn til forureningsbelastningen af sælernes føde og levesteder, viser 
undersøgelser af niveauerne af de klassiske, forurenende kemiske stoffer 
(som PCB´er og DDT) i sælernes væv og organer, at de siden 1980’eren 
fortsat er faldende, og tilsyneladende har disse giftstoffer en signifikant 
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reduceret indflydelse på sælbestanden sammenlignet med tidligere. Det 
samme må antages at gælde for marsvin. 
 
Som nævnt er der behov for en revurdering af de reservater, der er oprettet 
for sæler, og hvis gråsælen skal levnes chancer for at etablere en levedygtig 
bestand i området, skal beskyttelsen bl.a. omfatte effektive fredninger af 
potentielle koloniområder i artens yngletid og fældeperiode - der til forskel 
fra de andre havpattedyr er om vinteren, og den fælder i det tidlige forår. 
Således er det af største betydning for den fremtidige forvaltning af arten, at 
den om vinteren har adgang til uforstyrrede højsande (der ikke overskylles 
ved højvande), strande og eventuelt strandengsområder nær dyb og render, 
hvor ungerne kan fødes og hvor de kan die moderen og hvile i de første uger 
af deres liv.  


 
Der ligger i de spættede sælers ændrede bestandsforhold og ændrede adfærd 
formentlig også en række forvaltningsmæssige udfordringer, som skal 
håndteres i Vadehavet i tiden fremover. Som det er tilfældet med gråsælen, 
er der også for Marsvin begrænset viden om adfærd og yngleområder. Hvis 
der findes særlige yngleområder, kan en løsning være oprettelse af et 
hvalreservat, som det er sket i den tyske del af Vadehavet. 
 


Fisk  Den største trussel for arterne i udpegningsgrundlaget er spærringer af 
vandløbene og forurening fra dambrug, så arterne ikke kan komme op til 
gydepladserne, hertil kommer manglende gydepladser for laks, snæbel, hav- 
og flodlampret i de tilknyttede vandløb. Det planlagte EU-LIFE projekt vil 
åbne for vandløbene så tidligere ikke tilgængelige gyde- og opvækstpladser 
vil bliver tilgængelige for bestandene. Desuden etableres en del nye gyde- og 
opvækstarealer for snæbel, laks og de to lampretarter..  
 
Bestandene af snæbel, laks og de store havvandrende lampretter vil med 
dette projekt været sikret fremover. En uhensigtsmæssig behandling af 
vandløbene, f.eks. hårdhændet vedligeholdelse, kanalisering eller forurening 
vil fortsat være en trussel for arterne. 
 


Ynglefugle Vadehavet tiltrækker mange ynglende kystfugle, og for nogle af arterne er 
der tilmed tale om, at området på europæisk plan er af meget stor betydning 
som yngleområde. Alle fugle er som udgangspunkt fredede i yngletiden og 
kun arter nævnt i jagtloven må skydes om efteråret og vinteren. For 
marskområdernes og Varde Ådals vedkommende vurderes det, at forhold 
som vandstand, landbrugsdrift og prædation er faktorer, som har stor 
indflydelse på ynglefuglebestandene, mens det for de marine levesteders 
vedkommende i højere grad er faktorer som forstyrrelser, fysiske 
forandringer (anlæg, kystsikringsarbejder m.v.) og græsningsdriften, der er 
afgørende for udviklingen og tætheden af bestandene af ynglende kystfugle. 


 
Som en følge af drivhusgassernes effekter og den deraf følgende globale 
opvarmning, kan klimaforandringer i de kommende årtier komme til at spille 
en rolle for ynglefuglenes vilkår i Vadehavsområdet. Mere uroligt vejr og 
øgede nedbørsmængder i forårs- og sommermånederne kombineret med et 
stigende havspejlsniveau har/kan få betydelig negativ indflydelse på 
ynglesuccesen hos især de arter som yngler i de lavestliggende områder som 
på strande, sande og i strandengenes pionérzoner (overangszonen).  Arter 
som klyde, hvidbrystet præstekrave og flere af terne-arterne vil i særlig grad 
være følsomme overfor sådanne ændringer i de kommende årtier. Omvendt 
vil den globale opvarmning formentlig medføre mildere vintre, som måske 
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vil kunne opveje den forringede ynglesucces i form af øget overlevelse hos 
nogle arter. 
 
Omfattende forureninger af vadehavsmiljøet i 1950’erne og 1960’erne med 
bl.a. organoclorerede pesticider medførte voldsomme bestandsreduktioner 
hos en række typiske ynglefugle og især flere måge- og ternearter. Helt op til 
nu menes det, at man i den hollandske del af Vadehavet endnu kan spore 
virkningerne af disse betydelige miljømæssige påvirkninger, idet bestanden 
af splitterne fortsat ikke er helt genoprettet efter sammenbruddet i 60’erne. 
Naturligt nok var det især fiskeædende arter, som de forurenende stoffer 
havde størst indflydelse på, da de er i toppen af fødekæden. Vandkvaliteten 
er blevet væsentlig bedre siden da, og der er sandsynligvis kun få arter, som 
for eksempel fjordternen, der i lokale tilfælde forsat lider under 
forureningsmæssige påvirkninger.  


 
Fiskeri kan have effekter på bestandene af nogle af ynglefuglene i 
Vadehavet. Således er det bl.a. kendt, at et øget fiskeri med bomtrawl efter 
rejer og fisk i og nær Vadehavet menes at have været årsag til voksende 
bestande af Sildemåge og Sølvmåge i dele af Vadehavet. Omvendt er der 
også eksempler på, at intensivt fiskeri efter hjertemuslinger og blåmuslinger 
kan påvirke bestandene af de arter, der er helt eller delvist afhængige af disse 
fødeemner. 


 
Konflikten mellem forskellige rekreative aktiviteter og ynglefugle er i dag en 
af de mest åbenbare, og spiller især en rolle for de arter, som yngler på 
strande, sandbanker og i klitområder samt på lokaliteter, der grænser op til 
områder med stor menneskelig aktivitet. Det er især arter som hvidbrystet 
præstekrave og dværgterne, men til en vis grad også havterne, der er 
pressede af de rekreative aktiviteter i forårs- og sommermånederne. 
Forstyrrelserne reducerer og forringer kvaliteten af de områder, hvor fuglene 
foretrækker at yngle, ligesom de også afstedkommer nedsat ynglesucces, når 
forstyrrelsestrykket øges i området. 


 
Den landbrugsmæssige udnyttelse af Vadehavsområdets salte og ferske 
engområder har igennem århundreder sat sit præg på ynglefuglenes antal og 
fordeling i landskabet, og spiller derfor en ganske betydelig rolle for 
naturtilstanden i og forvaltningen af disse levesteder. Som levesteder for 
karakteristiske ynglefugle i Vadehavsområdet er det helt klart strandengene 
og de ferske, inddigede marskenge, der spiller den største rolle, ligesom det 
også er her, at den landbrugsmæssige udnyttelse har særlig stor indflydelse 
på ynglefuglebestandene (og hermed naturindholdet) i Vadehavsområdet 
som helhed. 


 
Strandengene ved Vadehavet udnyttes i landbrugsmæssig henseende som 
græsningsområder for husdyr (får, kreaturer eller heste) eller til høslæt, og 
tilstedeværelsen af disse to driftsformer har afgørende indflydelse på 
strandengens generelle tilstand og dermed også på ynglefuglebestandenes 
sammensætning og størrelser. Da der er tale om, at mellem 80 og 90 % af 
strandengene bliver benyttet til landbrugsmæssige formål, og da 
strandengene samtidig er den naturtype, hvor der i Vadehavsområdet som 
helhed findes de tætteste bestande af en lang række ynglefuglearter 
(Strandskade, Klyde, Vibe, Stor Kobbersneppe og Rødben), er det én af de 
faktorer, der er allermest styrende for ynglefuglebestandenes 
sammensætning og udvikling. 
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Græsning og slæt på strandenge påvirker vegetationens sammensætning og 
højde (mindsker variationen, fjerner dækning m.v.), ligesom græsning med 
mange dyr (højt græsningstryk) eller hyppige slæt ødelægger mange reder og 
forstyrrer ynglefuglene og deres afkom. Undersøgelser har således vist, at 
der på intensivt græssede strandenge og ved intensiv drift af strandeng til 
høslæt kun findes få arter og lave bestandstætheder, mens der i mere 
ekstensivt udnyttede eller u-udnyttede områder findes større artsdiversitet og 
tæthed i ynglebestandene. 


 
I de ferske, inddigede marskområder har landbrugsdriften også en betydelig 
effekt på ynglefuglenes antal og fordeling, og det er velkendt, at den 
intensivering, der især siden begyndelsen af 1970’erne har præget 
marskengene har medført store bestandsnedgange for både talrige vidt 
udbredte og for mere fåtallige, typiske engfuglearter. Denne intensivering af 
de ferske enge har bl.a. medført at meget fåtallige EF-fuglebeskyttelses-
direktivarter som almindelig ryle, brushane, hedehøg og mosehornugle har 
været udsatte for bestandsnedgange og at de i dag trives dårligt i 
Vadehavsområdet. 


 
Naturlig prædation – d.v.s. rovdyrs efterstræbelse af ynglefuglene og deres 
afkom – har altid været en begrænsende faktor for udviklingen af 
ynglefuglebestandene i Vadehavsområdet. Ræv, brun rotte, forskellige 
mårdyr, rovfugle som tårnfalk og rørhøg samt krage er at finde blandt de 
naturlige fjender for Vadehavets ynglefugle, men i tidens løb har 
menneskelige tiltag på forskellig vis ændret på livsbetingelserne for nogle af 
disse prædatorer, ligesom de også gennem tilvænning er blevet mindre 
sårbare overfor forstyrrelser og mindre sky overfor mennesker. 


 
Ræv er den væsentligste prædator på både spredt ynglende og kolonirugende 
fugle, og især på øer som for eksempel  Langli kan tilstedeværelsen af en 
enkelt tæve med hvalpe være helt afgørende for fuglenes ynglesucces. Dette 
er helt naturligt, men for eksempel på Fanø er der konstateret mulige 
sammenhænge mellem indførslen af kaniner til øen og rævenes antal og 
ynglesucces. Således er det kendt at Fanø indtil for ca. 70 år siden havde en 
betydeligt rigere ynglefuglefauna, og især bestandene af kolonirugende 
måger og terner er faldet drastisk i tiden efter. Andre steder er der eksempler 
på, at etableringen af små og store dæmninger til øer – for eksempel Rømø 
og Mandø – har resulteret i samme udvikling. 


 
På fastlandet, og især i marsken, er driftsformerne ændrede og tilgroningen 
er tiltaget, til fordel for andre prædatorer som tårnfalk og krage. Disse arter 
yngler nu mere hyppigt i marsken og tæt ved strandengene, og det har vist 
sig, at deres tilstedeværelse lokalt kan påvirke ynglefuglebestandenes trivsel 
ganske betydeligt. Langs kysten er en art som Klyden i dag formentlig mere 
begrænset af tilstedeværelsen af prædatorer end den var før i tiden. 


 
Kystbeskyttelse og vedligeholdelsesarbejder, der skal sikre havdigernes 
tilstand i Vadehavsområdet, udgør lokalt også en begrænsende faktor for 
ynglefuglenes udbredelse og ynglesucces. Således kan kystbeskyttelsestiltag 
på strande og i klitområder medføre forstyrrelser og forårsage forringelser af 
levestederne for arter tilknyttet disse naturtyper. Det drejer sig om arter som 
hvidbrystet præstekrave, havterne og dværgterne. Det væsentligste 
problemfelt for ynglefuglene i forhold til disse aktiviteter findes dog på de 
vidstrakte forlandsarealer langs digerne på øerne og fastlandet, hvor der 
igennem årtier har været foretaget intensive kystsikringsarbejder i form af 
afvanding og etablering og vedligeholdelse af landvindingsfelter med 
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faskingårde, låninger og grøbling. Disse aktiviteter er ganske vist droslet 
noget ned i de senere år, men de har i mange år – og vil også i tiden 
fremover – forhindre en naturlig udvikling af de for ynglefuglene vigtige 
strandengsområder og medført forstyrrelser, som har begrænset udviklingen 
af optimale ynglefuglesamfund. 


 
Trækfugle Samtlige landskaber og naturtyper i undersøgelsesområdet er af stor 


betydning for trækfugle af mange forskellig arter, men det er helt klart de 
havskabte landskaber i Vadehavsområdet (øerne, sandene, 
tidevandsområdet, strandengene og de inddigede marskområder), der skiller 
sig ud som de mest betydningsfulde levesteder for de store forekomster af 
trækkende vandfugle, der netop kendetegner dette unikke naturområde. Når 
der skal fokuseres på påvirkninger af trækfuglene, der kan virke 
begrænsende eller truende på de mange bestande, opstår de fleste 
problemstillinger således også i tilknytning til forskellige menneskelige 
aktiviteter i selve Vadehavet og de nært tilknyttede hav- og landområder. 
 
Når de væsentlige problemstillinger i forhold til forstyrrelser af trækfugle 
beskrives og diskuteres, er det også vigtigt at inddrage de faser i 
trækfuglenes liv, som er basale og livsnødvendige for individernes og 
bestandens trivsel og udvikling i Vadehavsområdet. Således er det som 
minimum nødvendigt at analysere og forholde sig til trækfuglenes sårbarhed 
i fødesøgningssituationen, i hvile på rastepladserne (især vadefugle på de 
såkaldte højvandsrastepadser) og under fældning. 


 
Niveauet for menneskeskabte forstyrrelser er fortsat én af de mest betydende 
faktorer, der for eksempel regulerer antallet af vandfugle på 
højvandsrastepladserne i Vadehavet, og som ofte også påvirker fuglenes 
hårfine energibalance og stramme tidsplan under trækket. Undersøgelser har 
vist, at rekreative aktiviteter er blandt de hyppigst registrerede årsager til 
forstyrrelser og at hen ved halvdelen af de vigtigste rastepladser for 
trækfuglene er påvirket af et moderat til stort pres fra én eller flere 
fritidsrelaterede aktiviteter. 


 
Til de mest almindelige rekreative aktiviteter, der har betydning for 
trækfuglenes situation i Vadehavet, hører bl.a. forskellige turismeafledte 
aktiviteter (strandaktiviteter, færdsel til fods og på cykel, ridning m.v.), 
sejlads (motorbåde, sejlbåde, windsurfing m.v.), naturiagttagelse (ornitologi, 
botanik, naturvejledning m.v.), fritidsfiskeri (med stang, ruse m.v.), jagt 
(havjagt, vadejagt, landjagt på strandeng eller i marsken) og fritidsflyvning. 
På trods af årtiers nationale og internationale indsats for at regulere 
udnyttelsen og øge beskyttelsen af Vadehavet, ligger mange af trækfuglenes 
fødesøgningsområder og rastepladser fortsat ubeskyttede hen. Blandt de 
største potentielle trusler mod trækfuglene hører øgningen af de rekreative 
udendørsaktiviteter. 


 
Sejlads med hurtigtgående motorbåde og andre motordrevne fartøjer er 
aktiviteter, som i det danske Vadehav er regulerede ud fra bl.a. sælers og 
trækfugles behov for uforstyrrede områder. Begrænsningerne for 
anvendelsen af disse fartøjer i rekreativt øjemed gælder imidlertid især for 
områderne inde i Vadehavet, mens der i de vestlige dele og i områderne vest 
for øerne er færre begrænsninger. Her kan der opstå konflikter i forbindelse 
med ederfuglenes og sortændernes fældningsophold i disse dele af 
Vadehavsområdet i sensommeren, og især sortanden har vist sig at være 
yderst følsom overfor forstyrrelser fra både, og især hurtigtgående både. I 
sommerhalvåret udgør fritidssejlads til højsandene i mere lettilgængelige 
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områder (i for eksempel  Grådyb og Knudedyb) også et forstyrrelsesmæssigt 
problem i forhold til de store koncentrationer af ederfugle, vadefugle, måger 
og terner, som er afhængige af sandene som rastepladser. 
 
Jagt på vandfugle er fortsat den mest direkte form for forstyrrelse af 
trækfuglene, og især jagt fra motorbåd i de vestligste dele af Vadehavet, 
hvor de rastende og fødesøgende fugle (især ederfugle) direkte opsøges og 
forfølges, kan forårsage omfattende forstyrrelser af store mængder fugle. 
Den mere passive trækjagt, der som regel drives på strandenge og i de 
inddigede marskområder morgen og aften, har også vist sig at have betydelig 
indflydelse på vandfuglenes udnyttelse af landskabet og føderessourcerne i 
store områder. Hertil kommer, at landjagt efter andre dyr som for eksempel  
hare og ræv, også kan have betydelige forstyrrende effekter, hvis den udøves 
i nærheden af vigtige raste- og fødesøgningsområder for trækkende 
vandfugle. 


 
Vandfuglejagten i den danske del af Vadehavet er i flere omgange blevet 
reguleret på søterritoriet og på de landområder, der ligger uden for 
havdigerne, men der er fortsat betydelige arealer med mere eller mindre fri 
jagt. I forhold til trækfuglenes behov for uforstyrrede fødesøgnings- og 
rasteområder, er en klar mangel i reguleringen af jagten i Vadehavsområdet, 
at bestemmelserne bl.a. ikke omfatter strandenge uden diger og områderne 
bag havdigerne, som nogle arter udelukkende er afhængige af, og som er 
livsnødvendige for andre arter på visse tidspunkter af året eller i forbindelse 
med ekstraordinære vejrforhold, som bevirker at deres foretrukne 
fødesøgnings- og rasteområder ude i Vadehavet er overskyllede i længere 
tid. Denne klare konflikt i forhold til trækfuglene bør indgå i den fremtidige 
forvaltning af området. 
 
Nogle arter (bl.a. knortegås og stor regnspove) har tydeligt reageret positivt i 
antal og adfærd i tiden efter fredningen af dem, og andre arter har været 
genstand for en tilvænning til jagtaktiviteter og reagerer nu mindre overfor 
de afledte forstyrrelser end de gjorde tidligere  


 
Vadehavsnaturens rolle, som mål for det brede publikum og i særdeleshed 
som objekt for planlagte friluftsaktiviteter for større eller mindre grupper, 
har været og er fortsat støt stigende i omfang. Især hyppigt gentagne 
naturvejledningsaktiviteter og ”safari-ture” til ellers utilgængelige 
tidevandsflader, højsande og sælbanker, ofte med store grupper, er 
forholdsvis nye og voksende rekreative aktiviteter, som i sommerens 
”skulder-sæsoner” godt kan tænkes at udgøre et tiltagende 
forstyrrelsesmæssigt problem for trækfugle. 


 
Nogle af de væsentligste påvirkninger af trækfugle finder sted i forbindelse 
med overflyvning af Vadehavet i lav højde med jagerfly og andre øvelsesfly 
og -helikoptere. Disse flyvninger er ikke underkastet bestemmelserne om 
minimumshøjder, og foregår i øvrigt ofte pludseligt og uden fast mønster, og 
forårsager herved ofte omfattende forstyrrelser af rastende, fældende eller 
fødesøgende trækfugle. Mere regelmæssige øvelsesflyvninger foregår i 
områderne i bunden af Ho Bugt og i særdeleshed i området ved det militære 
skydeområde på Rømø Nørreland, og i disse områder er effekterne af 
overflyvninger ikke nær så store på fugle og dyr som de er ved de mere 
tilfældige passager eller flyvningerne til og fra øvelsesområderne. Her synes 
trækfuglene (og sælerne) efter nogen tid at vænne sig til den regelmæssige 
flytrafik, og voldsomme flugtreaktioner ses langt sjældnere end i resten af 
Vadehavsområdet. 
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Privatflyvning i mindre fly (bl.a. også de ultra-lette fly) og små helikoptere 
udgør en betydelig forstyrrelsesmæssig faktor for Vadehavets trækfugle, og 
undersøgelser har vist, at civilflyvningens omfang er voksende. Trods fælles 
regler for flyvning over det trilaterale Vadehav og trods generelle 
bestemmelser for civil flyvning over fuglerige våd- og havområder (bl.a. 
Ramsar-områder), vurderes det, at der fortsat sker forstyrrelser af fuglene i 
nogle af de vigtige raste- og fældeområder. Problemet i forhold til de private 
overflyvninger er, at de sker mange forskellige steder og helt uregelmæssigt, 
samt at mange af vandfuglene reagerer på stor, og for nogle arters 
vedkommende endog meget stor afstand, hvorfor en enkelt overflyvning i for 
lav højde kan forstyrre trækfuglene i et meget stort område og i forholdsvis 
lang tid. Trods fastlæggelse af minimumsflyvehøjder for civil lufttrafik og 
fastlæggelse af faste ruter for helikoptertrafikken til og fra Nordsøen, synes 
forstyrrelser fra flyvning fortsat at være et problem for mange arter af 
trækkende vandfugle, hvorfor problemstillingen bør undersøges nøjere og 
inddrages i den fremtidige forvaltning af Vadehavet. 


 
Forureninger af forskellig art udgør til enhver tid en alvorlig trussel mod 
Vadehavets fine og særdeles produktive økosystem, og forurenende stoffer 
kan ramme naturen i Vadehavet bredt og på mange niveauer. Forureninger 
behøver ikke nødvendigvis at ramme trækfuglene direkte, men kan have stor 
indirekte indflydelse på nogle af arternes livsbetingelser i Vadehavet. Hvis 
for eksempel bundfaunaen på tidevandsfladerne og i dybene (orme, 
krebsdyr, snegle og muslinger) forurenes eller eventuelt udryddes, vil det 
naturligvis få meget alvorlige følger for de enorme mængder af kødædende 
(carnivore) ande-, vade- og mågefugle, som findes i Vadehavet stort set hele 
året rundt. 


 
De desværre velkendte og allermest truende af alle forureningsulykkerne er 
olieforureningerne, der i tidens løb desværre også har ramt Vadehavskysten 
gentagne gange. Der er som regel tale om meget akutte forureninger, der 
som oftest opstår pga. skibsulykker eller ulovlige udledninger fra skibe til 
havs, og som på visse tidspunkter af året kan ramme endog meget store 
forekomster af trækfugle. Især de marine dykandearter, ederfugl og sortand, 
der om vinteren og i fældningstiden opholder sig i meget store ansamlinger i 
de vestligste dele af Vadehavet, er udsatte for olieforureninger, og 
bestandene af disse to arter kan i forbindelse med sådanne forureninger 
påvirkes i negativ retning i mange år. 
 
Forureningsbelastningen – med både næringsstoffer og miljøfremmede 
stoffer – af Vadehavet er mindsket betydeligt igennem de seneste årtier, men 
målinger viser, at for eksempel  meget skadelige stoffer som Kviksølv, PCB 
og de såkaldte PAH’ere fortsat kan måles i betænkelige mængder i bl.a. 
Blåmuslingerne i hele den danske del af Vadehavet, og dermed også fortsat 
kan være en belastning for bl.a. trækfugle.  


 
To typer af fiskeri er typiske for det danske Vadehavsområde, nemlig 
rejefiskeri med bomtrawl i de vestlige dele af området og skrabning eller 
sugning af muslinger (Blåmuslinger og Hjertemuslinger) på tidevandsflader 
og på kanterne af dybene længere inde i Vadehavet. Disse fiskeriaktiviteter 
udgør mulige trusler for trækkende, fældende og overvintrende fuglene i 
området, og kan påvirke dem ved enten at svække eller fjerne 
fødegrundlaget for eller ved at medføre forstyrrelser af nogle af arterne. 
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Gennem flere undersøgelser af effekterne af muslingefiskeri i både Danmark 
og Holland i de sidste 20 år, er det blevet dokumenteret, at en overudnyttelse 
af bestandene af Blåmusling og Hjertemusling både lokalt men også i større 
udstrækning kan få betydelige negative følger for bestandene af rastende og 
overvintrende fuglearter, der er afhængige af disse muslinger som en del af 
deres fødegrundlag under opholdet i Vadehavet. Det gælder bl.a. arter som 
ederfugl og islandsk ryle. Især i forbindelse med særligt vanskelige 
situationer, som for eksempel langvarige isvintre, er der i overvintrende 
bestande registreret betydelige forringelser af fuglenes helbredstilstand og 
ligefrem også observeret massedødsfald i områder, hvor muslingebestanden 
var helt eller delvist bortfisket. 
 
Fiskeriet efter Hesterejer i dybene og i de lavvandede havområder udgør en 
forstyrrelsesmæssig faktor i forhold til de meget store koncentrationer af 
rastende og især overvintrende ederfugle og sortænder, som netop er 
afhængige af disse dele af Vadehavet. En særlig kritisk situation opstå 
formentlig i sensommerperioden, hvor store flokke af Sortænder benytter 
områderne umiddelbart vest for Vadehavet som fældningsområde, og hvor 
de i nogle uger er afslåede og ude af stand til at flyve. Sortænderne er i 
denne fase meget sårbare og ekstremt sky, og reagerer derfor også på alle 
former for forstyrrelser på meget stor afstand. 
 
Fiskeriet i og ved Vadehavet er reguleret på forskellig vis, både ud fra rent 
ressourcemæssige forhold, men også ud fra hensynet til det øvrige dyreliv i 
Vadehavet, og der er utvivlsomt tale om menneskelige aktiviteter, som i 
visse tilfælde kan medføre betydelige negative påvirkninger af bl.a. 
trækfuglenes forhold i området. Forvaltningen af fiskeriet må betragtes som 
en nøglefaktor for trivslen af en række af de karakteristiske fuglearter i 
Vadehavet.    


 
Landbrugsmæssige aktiviteter spiller især en rolle for trækfuglenes 
levevilkår i to naturtyper i Vadehavsområdet: Strandengene og de inddigede 
marskenge bag havdigerne. Her har den landbrugsmæssige drift – dvs. 
græsning eller høslæt – indflydelse på kvaliteten af områdernes funktion som 
fouragerings- og rasteområde for trækfugle. 


 
Som fødesøgningsområde har driften og tilstanden af strandengene 
betydning for de planteædende arter af gæs og ænder. Strandenge, der 
udnyttes intensivt til fåre- eller kreaturafgræsning, og som derfor har et helt 
lavt og lysåbent plantedække, favoriserer arter som knortegås og bramgås. 
Mere ekstensivt afgræssede strandenge med en vegetation med varierende 
højde, flere arter og med flere frøsættende planter foretrækkes af arter som 
pibeand, spidsand og krikand, mens helt ubenyttede strandenge vil udvikle 
en så tæt og høj vegetation, at de planteædende fugle kun i få tilfælde ville 
kunne udnytte arealerne fødemæssigt. 
 
Strandengenes kvalitet som højvandsrasteplads for en række arter påvirkes 
også af den landbrugsmæssige udnyttelse, idet de fleste af de vadefugle og 
ænder, der under højvande bl.a. søger sammen i store flokke på strandenge 
og forlande foretrækker at hvile i områder med kort vegetation, så de har et 
godt udsyn til eventuelle naturlige fjender eller forstyrrende menneskelige 
aktiviteter. 


 
Den landbrugsmæssige udnyttelse af de inddigede marskområder har 
igennem de seneste årtier ændret sig betydeligt, fra traditionelt overvejende 
græsning for husdyr men også høslæt på vedvarende fugtige græsarealer, til i 
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dag overvejende dyrkning af afgrøder eller græs til grøntpiller på mere 
afdrænede og gødskede jorder, der mere hyppigt udsættes for 
jordbearbejdning og andre landbrugsmæssige aktiviteter end tidligere. 
Blandt de typiske arter af vandfugle, der benytter marsken som både 
fødesøgnings- og rasteområde under trækket er arter som pibesvane, 
sangsvane, kortnæbbet gås, grågås, bramgås, vibe, hjejle og brushane. Hertil 
kommer nogle af de arter, der mest er tilknyttet selve Vadehavet, men som i 
perioder udnytter de inddigede områder som fødesøgningsområde (bl.a. 
knortegås, pibeand, krikand og stor regnspove).  


 
De betydelige ændringer af den landbrugsmæssige status for 
marskområderne har naturligvis sat sit præg på trækfuglenes forekomst i og 
udnyttelse af områderne. Undersøgelser har dog vist, at de fleste af de talrige 
arter blandt trækfuglene - i modsætning til ynglefuglene - har kunnet tilpasse 
sig de ændrede forhold og at nogle arter er gået frem i antal i de inddigede 
områder (Laursen/DMU 2002). I forbindelse med indskrænkning af de 
naturlige græsarealer og udbredelsen af marker med vintersæd, er nogle arter 
(pibesvane, sangsvane, grågås, bramgås) i stigende omfang begyndt at 
udnytte de dyrkede marker til fødesøgning og rast. Ved store trækfugle-
koncentrationer kan det medføre betydelige skader på afgrøderne og dermed 
konflikter med landbruget. 


 
Det kan således konkluderes, at den landbrugsmæssige udnyttelse af nogle af 
trækfuglenes levesteder kan påvirke bestandenes status og udvikling i 
Vadehavsområdet, og at landbrugsdriften er en vigtig faktor i forbindelse 
med forvaltningen af de store bestande, der benytter området under trækket 
eller som overvintrer i området. 


 
De talrige trækfugle, der benytter Vadehavet under kortere eller længere 
ophold, er helt afhængige af, at deres foretrukne levesteder har en udbredelse 
(størrelse) og kvalitet, som kan tilgodese de krav de har under trækket eller i 
deres fældningsperiode. Derfor er enhver indskrænkning af arealet af de 
forskellige levesteder en potentiel trussel mod trækfuglenes status i 
Vadehavet, og de hyppigste konflikter i denne sammenhæng i nyere tid 
opstår i forbindelse med større anlægsarbejder og ønsker om ændrede 
arealanvendelser. For tidevandsområdets vedkommende er eksempler herpå 
udvidelser af Esbjerg Havn i flere omgange og anlæggelsen af en 
lystbådehavn ved Nordby på Fanø. Flere forskellige former for 
kystbeskyttelsestiltag har også påvirket arealet af tidevandsflader. Også 
blandt de terrestriske naturtyper som strandeng og eng har ændret 
arealanvendelse i en række tilfælde haft konsekvenser for trækfuglenes 
levesteders størrelse og kvalitet; dette gælder bl.a. i forbindelse med 
udvidelser af campingpladser, opfyldninger til byggerier, udvidelser af 
landbrugsanlæg og forstærkning af havdiger. 


 
Vedligehold og forbedring af den kystbeskyttelsesmæssige status langs 
Vadehavskysten omfatter en lang række aktiviteter, der på forskellig vis kan 
have negative følger for trækfuglenes tilstedeværelse og/eller deres 
muligheder for at udnytte nogle af deres levesteder. Kystsikringsarbejderne 
strækker sig fra etablering og vedligehold af faskingårde og grøblefelter på 
vader eller forlande til omfattende forstærkningsprojekter for de godt 100 år 
gamle havdiger, og afføder en række forstyrrelser, forandringer og 
indskrænkninger af de oprindelige/naturlige levesteder. Der er dog sket store 
ændringer igennem de seneste 10 - 20 år, idet tidligere tiders målrettede 
arbejde med at indvinde og inddige land, i vore dage er afløst af en 


    Vadehavsområdet    50 







anderledes defensiv sikring af de eksisterende, allerede digesikrede områder 
og de tilknyttede anlæg. 


 
Nogle af de mest markante ændringer opstår i forbindelse med 
forstærkninger af de gamle havdiger, som bl.a. omfatter, at digernes profiler 
gøres mere modstandsdygtige overfor bølgeopløb og ændres, så 
forskråningerne får et fladere anlæg og derved bliver længere. Herved 
påvirkes udbredelsen og tilstanden af de foranliggende strandenge ofte, og i 
forbindelse med restaureringer af lange digestrækninger inddrages eller 
påvirkes ofte mange hektar af denne vigtige naturtype. I flere tilfælde er der i 
forbindelse med de seneste digeprojekter lavet en slags kompensation for 
dette tab ved at udforme klægtagningsstederne i marsken således, at de får 
optimal værdi for bl.a. yngle- og trækfugle i området. Behovet for at 
indvinde klæg og etablere klæggrave i de inddigede marskenge er også et 
konkret eksempel på, at kystbeskyttelsesarbejder kan medføre 
indskrænkninger af størrelsen af naturtyper. 


 
I undersøgelsesområdet er der inden for de seneste 20 år således rejst 
vindmøller mange steder, bl.a. på Nordspidsen af Fanø, i Skødstrup Enge, i 
Kravnsø Enge, i Måde Enge, i Tjæreborg Enge, i Vilslev Enge, og i Hviding 
Enge. Større parker er desuden etableret på Hjerpsted Bakkeø og i 
havområdet ved Horns Rev lige nordvest for området. Når vindmøller – og 
især vindmølleparker – opføres i eller tæt ved de havskabte naturtyper inden 
for Vadehavsområdet, kan der let opstå konflikter i forhold til fødesøgende 
og rastende trækfugle i marskområder og på strandenge. Der er imidlertid 
ikke mange undersøgelser af problemstillingen, men resultaterne af 
overvågningen af effekterne af den første store vindmølle i Tjæreborg Enge i 
midten af 1980’erne tyder på, at der både i forhold til ynglefugle, men i 
særdeleshed i forhold til trækfugle, er visse konsekvenser i form af 
arealmæssige begrænsninger (yngle- og fødesøgningsområder) og i form af 
ændrede trækmønstre for de trækkende arter.     


 
 


Tabel 14. Oversigt med angivelse af en foreløbig trusselsvurdering for arter og naturtyper som indgår 
udpegningsgrundlagene for beskyttelsesområderne i Vadehavsområdet. ”I” angiver en mindre, ikke akut trussel 
mens ”V” angiver en akut/stor trussel. 


Udpegningsgrundlag Trusselsvurdering 
Havlampret ? Formodentlig lille og sårbar bestand, arten er registreret på 


gydevandring i alle de større vestvendte vandløb. 
Bæklampret ? Ukendt men stor bestand, spredt i alle vandsystememerne.  
Flodlampret ? Ukendt bestandsstørrelse, arten er registreret på gydevandring i alle de 


større vestvendte vandløb. Arten ses hyppigere på gydevandring end 
havlampretten  


Stavsild ? Bestand ukendt. Yngel og gydefisk er registreret i Vadehavet ved 
udmundingen af de store vadehavsvandløb 


Laks III Oprindelige bestande findes med sikkerhed i Varde Å og Ribe Å. Laks 
af anden vestjysk oprindelse er registreret i alle de større vestvendte 
vandløb.  


*Snæbel IV? Stærkt truede bestande i Varde Å, Sneum Å, Ribe Å og Brede Å. 
Største bestand findes i Vidå, hvor den er sårbar. EU-LIFE projekt med 
henblik på at skabe gode opvækstforhold til ynglen og gode 
passageforhold til gydepladserne i de nævnte vandløb. Der foreligger et 
godt kendskab til arten og krav til gydepladser m.m. 


Dyndsmerling ? Ikke konstateret i habitatområdet. 
Marsvin ? Mangler undersøgelser/viden 
Odder II Under indvandring. Status ukendt. 
Gråsæl ? Usikker. Under indvandring og få observationer. Har måske ynglet? 
Spættet sæl II Stabilisering eller fremgang i bestand. 
1110 III Indvandring af Stillehavsøsters ændrer bundforholdene, især kraftig 
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bestand syd for Rømødæmningen.  
1130 II Kun ved Varde Å’s munding. Af og til krav om regulering og inddigning. 
1140 I Stabil tilstand 
1150 III Tilvækst på Rømøs strand bremser for vandudskiftning i baglandet. 


Saltvandssøen opretholdes kunstigt. 
1310 I Stabil, naturlig. Arealet noget reduceret efter at vedligeholdelse af 


faskingårde foran Rømødæmningen er indstillet. 
1330 III Tilstand meget forskelligartet indenfor det store område. Stiv kvik 


dominerer flere steder.  
Overgræsning – bl.a. syd for Rømødæmningen - begrænser 
diversiteten. Nogle steder mangler græsning helt, og giver samme 
resultat.  


2110 III Naturlig udvikling hæmmes fortsat af færdsel m.v. på Rømø og Fanø. 
På Rømø er udviklingen af naturtypen accelereret efter afspærringer i 
2000. På Fanø er færdsel og kommunal harvning af dele af stranden en 
trussels mod den naturlige dynamik.  


2120 I Tilstanden vurderes stabil. På lidt længere sigt usikker på Skallingen. 
Flere steder lokalt slid, f.eks. ved Lakolk. 


2130 II Manglende græsning, risiko for rynket rose. Konkret trussel på 
Skallingen og Fanø.  


2140 III Tillgroning med indførte/invasive nåletræsarter. Begyndende 
indvandring af Stjerne-bredribbe. Hedelyng er ved at være udlevet. Kun 
få steder med naturlig jordbundsdynamik => mangel på voksesteder for 
laver. Arealet truet på Skallingen.  


2170 I Vurderes stabil 
2180 ? Få registreringer. Behandles evt. i skovbasisanalyse. 
2190 II Gror i pilekrat, til dels som følge af eutrofiering og manglende græsning. 
2310 og 2330 III Delvist kulturpåvirket pga. tidligere overgræsning. Truet af 


næringsstoftilførsel fra luften.  
3150 III Tilgroning som følge af eutrofiering og tilførsel af sediment 
3260 II I Sønderjylland bedring af kvaliteten som følge af forbedret vandkvalitet 


og ændret vedligeholdelse. I øvrigt ikke vurderet. 
4010 - Ikke registreret 
6210 - Ikke registreret 
6230 - Ikke vurderet – enkelt usikker forekomst 
6410 III Eutrofiering, ophør af græsning, dræning, evt. på naboarealer 
7230 IV Tilgroning, manglende græsning 
91D0 - Ikke vurderet 
Almindelig ryle (Y+T) V  


I 
Yngleområder udtørrer for tidligt på sæsonen, bestanden er for lille (Y) 
Antallet af gennemtrækkende fugle nogenlunde stabilt 


Blåhals (Y) II Endnu fåtallig, men fin fremgang 
Blå kærhøg (Y) I / ? Sporadisk forekomst, i nyere tid kun mulige yngleforekomster 
Bramgås (T) I Stor fremgang i overvintrende bestand 


Enkelte tegn på tilløb til at yngle i området 
Brushane (Y) V Næsten forsvundet som ynglefugl. Yngleområder udtørrer. Manglende 


græsning 
Dværgmåge (T) ? Bestand ukendt 
Dværgterne (Y) IV Bestand svinger, men tilbagegang, truet af rekreativ færdsel/turisme 
Ederfugl (T) IV Vinterbestanden i tilbagegang, måske p.g.a. muslingefiskeri m.v., 


svigtende fødeforhold 
Lille ynglebestand i tilbagegang, bl.a. prædation af ræv  


Engsnarre (Y) V Optræder uregelmæssigt, intensivt landbrug ødelægger levestederne 
for arten (både drift og udtørring) 


Fjordterne (Y) III Bestand i tilbagegang, forstyrrelser?, prædation? svigtende forekomst 
af føde? 


Gravand (T) I Bestand virker stabil 
Grågås (T) II Bestand i stor fremgang 
Havterne (Y) III Ynglebestanden meget lille; tilbagegang, forstyrrelser, prædation 
Hedehøg (Y) V Ringe ynglesucces medfører tilbagegang i bestand. Hedehøgens har 


præference for at yngle i dyrkede marker, hvilket kolliderer med høst. 
Målrettet projekt afhjælper problemet ved afmærkning og evt. 
indhegning af rederne 


Hjejle (T) II Fremgang, jagtfredning, tilpasning til intensive landbrugsområder som 
rastepladser 


Hvid stork (Y) V Forsvundet som ynglefugl, tilbagevenden forudsætter store våde 
arealer og ekstensivt drevne landbrugsområder 


Hvidbrystet præstekrave (Y+T) V 
? 


Forstyrrelse af ynglepladser (Y) 
Rastebestand dårligt kendt 
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Hvidklire (T) I Bestand tilsyneladende lidt stigende 
Islandsk ryle (T) II Bestand svingende, men måske stigende 
Klyde (Y+T) III 


II 
Ynglebestanden lidt tilbage, forstyrrelse, prædation (Y) 
Trækfuglebestanden nogenlunde stabil (T) 


Kortnæbbet gås (T) I Fremgang, tilpasning til landbrug, spredning af fourageringsområder 
Krikand (T) ? Fald fra 80’erne til 90’erne, herefter stigende tendens ? 
Lille kobbersneppe (T) II Bestand noget faldende siden 1980’erne, senere svagt stigende 
Mosehornugle (Y) V Forstyrrelse/ødelæggelse af ynglepladser 
Mørkbuget knortegås (T) II Stabil bestand. Evt. mangel på forlandsarealer, der er tilpas afgræssede 
Pibeand (T) II Bestand stabil. Mangler fourageringsområder i marsken bag digerne 


uden forstyrrelser (jagtfred) 
Pibesvane (T) II Svag stigende bestand, tilpasning til intensivt landbrug 
Plettet rørvagtel (Y) V Tilbagegang, sumpvegetation høj og tæt p.g.a. eutrofiering, vandstand 


for lav i forsommeren 
Rødben (T) ? Måske status quo for rastebestand 
Rørdrum (Y) III Bestand i fremgang, men på visse kerlok. er sumpvegetationen tæt og 


lukket p.g.a. eutrofiering. Fødegrundlag forringet ?? 
Rørhøg (Y) III Bestand i svag fremgang, dog for megen tilgroning visse steder 
Sandløber (T) ? Udviklingen i betsanden dårligt belyst 
Sandterne (Y) V Forsvundet som y-fugl?, forstyrrelse, prædation, for lille bestand 
Sangsvane II Svag fremgang, tilpasning til intensive landbrugsområder 
Skeand (T) II Stabil bestand? 
Sortand (T) III/? Stabil bestand eller fremgang, svinger meget i antal 
Sortterne (Y) V Næsten forsvundet, udtørring i forsommeren af yngleområderne 
Spidsand (T) IV Bestand var i fremgang, men er nu igen stagnerende 
Splitterne (Y) ? Ustadig som ynglefugl, men i de senere år stabil på én yngleplads, 


meget sårbar overfor forstyrrelse og prædation 
Stor regnspove (T) I Stor fremgang, jagtfredning, mindre flugtafstand 
Strandhjejle (T) II Fremgang i bestand 
Strandskade (T) ? Usikker status , måske truet af fødemangel i visse områder 


 
 


6 Modsatrettede naturinteresser 
Vandløbsrestaurering I forbindelse med forskellige former for vandløbsrestaurering kan opstå 


konflikter mellem naturinteresserne.  
 


 Ved nedlæggelse af opstemninger kan området oven for opstemningen have 
udviklet sig til bevaringsværdig natur med plantesamfund knyttet til fugtige 
enge. Der bør derfor foretages en afvejning af hvilke naturinteresser der er 
vigtigst, passageforhold for vandrefisk ved nedlæggelse af opstemningen, 
kontra terrestiske naturtyper med høj grundvandstand i opstuvningszonen. 
 
Ved mange former for vandløbsrestaurering vil vandløbet ændres så radikalt, 
at eksisterende naturforhold som gydepladser for ørred og laks vil blive 
ødelagt. Det er derfor vigtigt, at nye gydepladser af samme størrelse eller 
større, indarbejdes i restaureringsplanerne så vandløbet ikke forringes som 
gyde- og opvækstområde i forbindelse med restaureringen. 
 
Det har vist sig at anlæggelse af våde enge (VMP II områder) kan have 
negative effekt på et evt. vandløb der gennemstrømmer området. 
Vandstandsstigningen kan ødelægge eksisterende gydepladser for en række 
fiskearter, desuden er konstateret forringede iltforhold og kritisk forhøjede 
sommertemperaturer neden for permanent oversvømmede enge. 
 
De permanent våde enge kan være vanskelige at pleje med afgræsning eller 
høslet med efterfølgende risiko for tilgroning. Derfor vil der i nogle tilfælde 
være konflikter imellem at bevare moser og enge lysåbne og opnå en 
kvælstoffjernelse fra vandløbet ved etablering af våde enge.  
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Afgræsning og pleje Flere naturtyper i Vadehavsområdet er traditionelt set blevet udnyttet 
landbrugsmæssigt på forskellig vis. Lysåbne naturtyper som strandeng og 
eng er klassiske eksempler, og tilstedeværelsen af disse naturtyper er i høj 
grad betinget af menneskets udnyttelse eller pleje af dem. Og da 
naturindholdet på en strandeng og i en eng i høj grad afhænger af omfanget 
af og metoden for den landbrugsmæssige drift og/eller pleje, ligger der heri 
et element af modsatrettede naturinteresser. Udpegningsgrundlagene for 
beskyttelsesområderne ved Vadehavet både arter, som yngler og fouragerer i 
høj og lukket strandengs- og engvegetation (f.eks. engsnarre, plettet 
rørvagtel, rørhøg og hedehøg) og arter, som er tilknyttet lavere vegetation 
(f.eks. mange af de ynglende vadefugle og hvid stork samt fødesøgende 
flokke af svømmeænder og gæs). Afgræsning af disse lysåbne naturtyper 
således påvirke nogle arter fra udpegningsgrundlaget negativt og andre 
positivt. Samtidig er der f.eks. også stor forskel på karakteren af en afgræsset 
strandeng og en uafgræsse strandeng.  Som konsekvens heraf bør arealer 
med forskellige afgræsningsintensiteter indgå i en mosaik i 
beskyttelsesområderne. 
 
Overvågningen af f.eks. almindelig ryle, brushane og sortterne viser, at deres 
yngleområder er for tørre. Hvis arealerne gøres vådere hele sommer-
halvåret, er der til gengæld risiko for, at de fugtige strandenge og enge 
”undergræsses” i en sådan grad, at vegetationen efter nogle år bliver for høj 
og tæt for de nævnte arter. 
 


7 Naturforvaltning og pleje 
Klitheden Klithedepartierne på Rømø og Fanø indgik indtil midten af forrige 


århundrede i driften, idet der blev slået lyng, gravet tørv og udsat husdyr. 
Denne drift er siden 1980’erne blevet efterlignet i udvalgte delområder ved 
pleje i form af rydning, maskinel slåning, afgræsning under hegn eller 
afbrænding. Senest i forbindelse med et LIFE-projekt for de vestjyske 
klitheder, som forløb i perioden 2003 – 2005 (Bau, 2004). 
 


Strandenge  og enge Strandengsarealerne afgræsses mange steder af får eller kvæg. Manglende 
afgræsning er et stigende problem på især dele af Vadehavsøerne, hvor stiv 
kvik nogle steder er blevet dominerende. Omvendt er et højt græsningstryk 
og en tidlig udbinding et stigende problem på mange af forlandsarealerne 
langs fastlandskysten og nogle steder i Tøndermarsken. Den intensiverede 
afgræsning forarmer floraen og forringer fuglenes ynglemuligheder (Lisborg 
& Krabbe, 2002; Skov- og Naturstyrelsen, 2000; Rasmussen, 2000). 
 
Afgræsningen kan med fordel for naturindholdet være passende ekstensiv, 
ligesom det praktiseres på de store statsejede græsningsarealer på Skallingen 
og Rømø Nørreland. 
 


Tøndermarsken I Tøndermarsken udgør be- og afvandingen i henhold til ”Lov om 
beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken” en væsentlig 
plejeforanstaltning. Derudover kan indpumpning af saltvand til 
saltvandssøen betragtes som vedligeholdende pleje (Miljøministeriet, Skov- 
og Naturstyrelsen, 2000; Rasmussen, 2000). 
 


”Operation Engsnarre”  I Varde Ådal blev et Landbrugs- og Miljøprojekt iværksat i 1998. Formålet 
med projektet er at forbedre miljø- og naturforholdene i området ved Ho 
Bugt og Varde Ådal samtidigt med, at der opretholdes en landbrugsmæssig 
udnyttelse af engarealerne. Projektet er startet som et samarbejde mellem 
Sydvestjysk Landboforening Varde, Vardeegnens Familielandbrug, 
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Direktoratet for FødevareErhverv, Skov- og Naturstyrelsen og Ribe Amt. 
Som symbol for projektet er engsnarre valgt, da denne meget sjældne 
ynglefugl netop kræver engområder med en ekstensiv og skånsom drift. 
 
Engene i Varde Ådal var ved projektets start meget intensivt drevet med 
produktion af grøntpiller, der medførte et forarmet dyre- og planteliv. Bl.a. 
var tilbagegangen i fuglebestanden tydelig, og typiske engarter som 
engsnarre, brushane og stor kobbersneppe ynglede ikke længere i området. 
For at vende billedet blev der i projektområdet fortaget en 
vandstandshævning og en ekstensivering af driften på engarealerne. 
Eftersom engarealerne er privatejede, blev der indgået frivillige MVJ-aftaler 
med de berørte lodsejere.  
 
Udviklingen er nu så småt ved at vende, idet der er registreret en fremgang 
for de plantearter, der kræver fugtige og næringsfattige vækstforhold. Der er 
ligeledes blevet registreret en fremgang for fuglelivet i området. Engsnarren 
er efter mere end 30 års fravær i ådalen, hørt i projektområdet siden 2001. 
 


VMPII-projekter Der er gennemført VMP II-projekter i oplandte til Vadehavet. En nærmere 
beskrivelse af de enkelte projekter kan ses i Vandløbsdelen. 
 
 


MVJ-aftaler En mindre del af engarealerne langs vandløbene ved Vadehavet og i marsken 
er omfattet af MVJ-aftaler, der sikrer at arealerne drives ekstensivt med 
græsning eller høslæt. Også en del strandenge foran havdigerne og på øerne 
(f.eks. hele Grønningen på Nordfanø) indgår i MVJ_aftaler. 
 


8 Nykonstaterede naturtyper og arter  
Der er registreret en række naturtyper, som ikke allerede er optaget på listen 
over udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Disse naturtyper er generelt 
begrænset til mindre arealer i mindre dele af det meget store habitatområde.  
 


Havtornklit Der er især i den nordlige del af området registreret partier med havtornklit 
(2160). Naturtypen er ikke kortlagt systematisk, så der kan meget vel være 
væsentligt større arealer med naturtypen.  


 
Indlandsklitter og hede Tange Bakker på nordsiden af Ribe Østerå er et ca. 10 ha stort indsande, der 


bl.a. rummer naturtyperne visse-indlandsklit (2310) og græs-indlandsklit 
(2330). Indlansklitterne findes i mosaik med tør hede (4030). 


 
Brunvandede søer Naturtypen brunvandede søer (3160) er ikke systematisk kortlagt, men den 


er registreret i habitatområdet.   
 
Tørvelavninger Tørvelavninger (7150) forekommer i klitlavninger. Enkelte værdifulde 


forekomster er kortlagt særskilt som tøvelavning og ikke som klitlavning 
(2190). 


 
Skovnaturtype Der er registreret en enkelt mindre forekomst af naturtypen stilkege-krat 


(9190) ved Tange bakker. 
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1. Beskrivelse af området


Habitatområde:
• H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen 494 hektar


Fuglebeskyttelsesområde:
• F60 Mindre del af Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen      ca. 400 hektar


F63 Lille del af Sønderå Ca. 20 km vandløb


Habitatområdet omfatter hele Vidå, Grønå, Vintved Kanal og Sønderå samt Arnå til Lundsgårde.
De nederste ca. 18 km, incl. Magisterkogen, ligger i fuglebeskyttelsesområde F60. Udenfor 
fuglebeskyttelses-området (opstrøms Tønder-Nibøl banen) omfatter habitatområdet kun selve 
vandløbet, herunder ca. 20 km indenfor fuglebeskyttelsesområde F63 Sønderå.
Rudbøl Sø er ca. 52 stor, hvoraf 39 ha er beliggende i Danmark og de resterende 13 ha i Tyskland. 
Søen er beliggende i den nedre del af Vidå-systemet, og har nærmest karakter af en udvidelse af 
Vidåen. Søen er lavvandet med en gennemsnitsdybde på ca. 0,8 meter og en største dybde på ca. 3 
meter. Dybden varierer dog meget i løbet af året, idet den afhænger af vandstanden i Vidåen. Det 
omgivende terræn er flad marsk og eng, der er blevet inddiget og kunstigt afvandet. Store dele 
ligger i vedvarende græs, også i de øvre dele af vandløbssystemet, som ligger i mere eller mindre 
markante ådale. I Arnåens Grønåens og Sønderåens mellemste del er der gennemført projekter med 
gensnoning og hævning af vandstanden, i Grønå er der endvidere fjernet et beton-stemmeværk med 
betydelig højde. 
Udpegningsgrundlaget omfatter næringsrige søer og vandhuller (3150) samt vandløb med 
vandplanter (3260). Arealerne er levested for Snæbel, Bæklampret, Flodlampret og Dyndsmerling.
Fuglearter fra fuglebeskyttelsesområdernes udpegningsgrundlag behandles primært i særskilte 
basisanalyser for Sønder Ådal og Vadehavet.
 
2. Udpegningsgrundlag:


Habitatområder – Naturtyper:
Naturtyperne er ikke kortlagt og arealangivelserne er således et estimat.  (1) Vandløb med 
vandplanter med en bredde under 6-8 meter kan ikke med rimelighed digitaliseres, derfor er 
arealopgørelsen på 100 ha et minimum.


Habitatområder – Arter:
H90 Bæklampret


Flodlampret
*Snæbel
Dyndsmerling


Fuglebeskyttelsesområder – Arter:


Områdekode Habitatnaturtype Areal (ha)
H90 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 39


3260 Vandløb med vandplanter >100*
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Arter med fed skrift er relevante for den del af fuglebeskyttelsesområderne F60 og F63, som samtidig er 
habitatområde H90.
Y: Ynglende art.
T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal.


Områdekode Art Status Bestand
F60 (1) og 
F63 (2)


Rørdrum (1,2) Y 2-3
Hvid stork (1) Y 0
Bramgås (1) T 24000
Rørhøg (1,2) Y 4-5
Hedehøg (1,2) Y 0
Pibesvane (1) T 200
Sangsvane (1) T 600
Plettet rørvagtel (1) Y 2-3
Engsnarre (1) Y 0
Klyde (1) T 1000
Hvidbrystet præstekrave (1) Y,T 0-2
Hjejle (1) T 30000
Brushane (1) Y 0-1
Almindelig ryle (1) T 45000
Lille Kobbersneppe (1) T 1700
Fjordterne (1) T 150
Sortterne (1,2) Y 20-30
Mosehornugle (1,2) Y 0
Blåhals (1) Y 8-10
Kortnæbbet gås (1) T 1700
Grågås (1) T 5300
Gravand (1) T 4800
Pibeand (1) T 7400
Spidsand (1) T 1600
Skeand (1) T 750
Strandhjejle (1) T 1450
Islandsk ryle (1) T 20000


Kendte og potentielle levesteder
Vandløbene i hele habitatområdet er potentielt levested for Snæbel. De aktuelle levesteder er 
begrænset af opstemninger ved Bachmanns Vandmølle i Tønder og Rens Dambrug. Det samme 
antages at være tilfældet for Flodlampret, som dog ikke er påvist i vandløbssystemet. Bæklampret 
er registreret på strækninger ved Emmerske, Tønder Gest Kog, Bylderup Bov, Rens og Eggebæk. 
Dyndsmerling er fundet i et tilløb til Vidåen (Sejersbæk), udenfor habitatområdet (Sønderjyllands 
Amt, 2003). 
Rørdrum, Rørhøg og Plettet Rørvagtel er udbredte, men sjældne i Magisterkog. Endvidere findes 
Rørhøgen i rørskovsbræmmerne langs den nedre del af de større vandløb, hvor den er sjælden. 
Hedehøg har i slutningen af 1990’erne ynglet i den nordlige del af Magisterkog. Det vurderes, at det 
aktuelle levested svarer til det potentielle (Dansk Ornitologisk Forening, 2006).
Hvid Stork havde sit sidste ynglested i Sønderjylland (1996) i den vestlige del af Magisterkog. Den 
er dog dukket op igen i 2006. Sortterne er gået kraftigt tilbage i området siden 1990’erne, og har nu 
sit sidste ynglested i Sønderjylland i Hasbjerg Sø. Blåhals er gået jævnt frem i området i og 
omkring Magisterkogen. 
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3. Datapræsentation:


Oversigt over tilgængelige data:


Habitatnaturtype Bilag NOVANA Andre data
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store 


vandaks 
- - Regional 


overvågning
3260 Vandløb med vandplanter - - -


Art fra habitatdirektivet Bilag NOVANA Andre data
Bæklampret - - -
Flodlampret - - -
*Snæbel - - SNS 


handlingsplan
Dyndsmerling - - Reg. tilsyn 


4. Foreløbig trusselsvurdering:
På baggrund af de tilgængelige data om naturtyper og arters forekomster er der foretaget en 
foreløbig vurdering af truslerne mod arterne og naturtyperne i Natura 2000 området. Truslerne 
omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har en negativ betydning for 
naturtilstanden. De største trusler er gennemgået i de følgende afsnit (4.1 – 4.6).


4.1. Eutrofiering
Vandløbene i habitatområdet er målsat til gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk og 
passagevand for laksefisk. Bedømt på smådyrsfaunaen i vandløbene er målsætningen opfyldt, 
bortset fra Vidåen nedstrøms Rudbøl. 
Rudbøl Sø er i amtets regionplan målsat som naturvidenskabeligt interesseområde. Det vurderes, at 
målsætningen ikke er opfyldt. I vandrammedirektivets basisanalyse vurderes, at søen er i risiko for 
ikke at nå den gældende regionplans målsætning for vandområdets kvalitet ved udgangen af 2015 
(Sønderjyllands Amt, 2006). Søen er moderat næringsrig, men undersøgelser tyder på at søens 
relativt uklare vand især skyldes suspenderet stof fra Vidåen og det indpumpede vand fra Tyskland, 
medens mængden af planteplankton har mindre betydning. Søen er også meget vindeksponeret, 
hvorved en del bundmateriale ofte hvirvles op. Det uklare vand vurderes at være årsag til den 
begrænsede forekomst af undervandsplanter i den østlige del af søen.
Det relativt høje næringsindhold i åvandet kan medføre en hurtigere tilgroning af Magisterkog og 
Rudbøl Sø, sammenlignet med en ren naturtilstand i oplandet – se også 4.2.
 
4.2. Tilgroning
Vanddybden i Rudbøl Sø reduceres som følge af materialevandring i Vidåen. Det kan føre til øget 
tilgroningshastighed. Sammenligning af flyfotos fra perioden 1975-2002 viser, at tilgroningen er 
meget begrænset, primært i de dele, der ligger længst fra åløbet. Tilgroningen her giver dårligere 
leveforhold for bl.a Rørdrum, fordi de mange bugter, kanaler og damme inde i rørskoven, hvor 
fuglen søger føde, bliver lukket.


4.3. Hydrologi
Hydrologien er påvirket af tidligere tiders regulering – som i nogen grad er tilbageført, samt 
vedligeholdelsen, selvom der lægges vægt på vandløbets naturværdier.
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4.4. Invasive arter
Der er rapporteret Mink i vandløbssystemet. Den kan dels være fødekonkurrent til Odder, som 
endnu ikke er påvist, dels en trussel mod ynglefugle, specielt i Magisterkogen.


4.5. Arealmæssige ændringer
Reduktion af vandfladerne i Magisterkog og Rudbøl Sø er ikke detailleret kortlagt, oversigtlige 
vurderinger på luftfotos fra 1975 viser stort set uændret vandflade.


4.6. Forstyrrelse af arter
Bådsejlads (kanoer, lystfiskerbåde, og til dels lystbåde nedstrøms Lægan) forstyrrer ynglefugle i 
området (Grøn, 1997). 


Udpegningsgrundlag Trusselsvurdering
Bæklampret ? Ingen kendskab til bestand
Flodlampret III Opstemninger hindrer adgang til gydepladser
*Snæbel IV? Mangler opvækstområder med lavt, stillestående vand, hvor 


larverne kan vokse op. Opstemning hindrer adgang til væsentlige 
gydepladser.


3150 I Ingen umiddelbar trussel
3260 I Ingen umiddelbar trussel
Hedehøg V Har ynglet i Magisterkog til medio 1990, arealet gror til i tagrør. 


Forstyrrelse.
Hvid stork V Dårligt fødeudbud, muligvis som følge af udtørring
Mosehornugle V Tilgroning af enge.
Plettet rørvagtel III Tilgroning kan true en i forvejen lille bestand
Rørdrum III Tilgroning kan true en i forvejen lille bestand. Forstyrrelse
Rørhøg IV Forstyrrelse. Tilbagegang siden 1990’erne


5. Modsatrettede interesser
Der skønnes ikke at være modsatrettede naturinteresser i området.


6. Naturforvaltning og pleje
Vandløbene vedligeholdes under hensyn til naturværdierne.
I den nationale handlingsplan for Snæbel undersøges mulighederne for at skabe passage ved 
Bachmanns Vandmølle og ved Rens Dambrug. Dette må antages også at tilgodese opgang af 
Flodlampret, som er angivet fra Grønå, men ikke dokumenteret.
Flere strækninger i vandløbssystemet er genslynget og vandstanden er hævet i engene omkring 
vandløbene. I forbindelse med LIFE-projektet for Snæbel forventes gennemført yderligere tiltag, 
såsom sikring af passage for vandrefisk, udlægning af større vinteroversvømmede arealer og 
ekstensivering af driften af de tilstødende arealer.
Engarealerne i Magisterkogen udlejes på lempelige vilkår for at sikre afgræsning. Forholdene er 
vanskelige, bl.a. skal udlejningen ske til lokale dyreholdere, da dyrene skal kunne hentes hjem 
hurtigt, hvis vandet i kogen stiger. Der vurderes at være betydelig risiko for at græsningsarealerne i 
Magisterkog opgives, til skade for de vandfugle, primært gæs, men også ænder og vadefugle.
Der er gravet vandhuller til Sortterne i Magisterkog i slutningen af 1990’erne, uden væsentlig 
resultat.


7. Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper
Der er ikke konstateret nye habitat-naturtyper eller nye habitat-arter indenfor området. 
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8. Materiale-lister:


Liste over manglende data:
• Mangler kortlægning af udbredelsen af Bæklampret, Flodlampret og Dyndsmerling i 


området.
• Mangler data for fugle i Magisterkogen.
• Mangler sødata målrettet mod naturtyperne på udpegningsgrundlaget.


Liste over anvendt materiale:
• Dansk Ornitologisk Forening (2006): Udtræk af DOF-basen. Bearbejdet af Peter Lange, 


Naturplan.
• Grøn, P., (1997): Fuglenes reaktion på færdsel i Magisterkog, Rudbøl Sø og Vidå i 1995. 


Sønderjyllands amt.
• Jensen, A.R. et al. (2003): National forvaltningsplan for snæbel. Miljøministeriet, Skov- og 


Naturstyrelsen.
• Lauersen, K. (2005): Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder i  


Vadehavets marsk. Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 219.
• Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen (2000): Beskyttelse og benyttelse af de ydre koge i  


Tøndermarsken – Redegørelse 1999.
• NOVANA-kortlægning (2004 – 2005): Kortlægning af habitatnaturtyper foretaget af 


Sønderjyllands Amt, som en del af den nationale naturovervågning under 
overvågningsprogrammet NOVANA.


• Rasmussen, L.M. (2000): Fugle i Tøndermarsken – bestandsudvikling og landbrug. 
Danmarks Miljøundersøgelser. Miljø- og Energiministeriet.


• Rasmussen, L.M. (2003): Ynglefugle i Vadehavet 2001. naturovervågning. Danmarks 
Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 178.


• Rasmussen, L.M. (2005): Hedehøg i Sydvestjylland – ynglesæsonen 2005. Dansk 
Ornitologisk Forening.


• Sønderjyllands Amt (1995a): Miljøtilstanden i Rudbøl Sø 1994. Rapport udarbejdet af 
Bio/consult. 


• Sønderjyllands Amt (1995b): Vegetationen i Rudbøl Sø og Pamhule Sø 1995. Rapport 
udarbejdet af Bio/consult.


• Sønderjyllands Amt (2003): Forvaltning af habitatområder for dyndsmerlingen, Misgurnus  
fossilis


• Sønderjyllands Amt (2006): Basisanalyse for vanddistrikt 50, del II. Vurdering af  
vandforekomsters tilstand. Teknisk rapport.


Liste over andet relevant materiale:
• Intet


Bilag
Bilag 1: Sødata for Rudbøl Sø.
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Bilag 1: Sødata for Rudbøl Sø.
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Lokalistetsnavn Dato/periode for undersøgelse


Rudbøl Sø 1994-1996


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
H90 Sønderjyllands Amt
Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen


Søens habitatnaturtype Søen geografiske koordinater (UTM/GIS)
3150 X UTM 32 ED50: 484695
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaksY UTM 32 ED50: 6083143


3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
Procentvis dækningsgraden af grundskudsplanter i søen


Årstal


3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
Procentvis dækningsgrad af græsser og rørskov i søen


Årstal
Procentvis areal af lysåben bund egnet for spiring af små amfibiske planter


Årstal


3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Procentvis dækningsgrad af kransnålalger i søen


Årstal


3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Procentvis dækningsgrad af submers vegetation (langskudsplanter og andre submerse karplanter) og flydeplanter i søen


30% Dækningsgrad kun angivet for submers vegetation. 10% Dækningsgrad for flydebladsvegetation
Årstal 1995 1995


3160 Brunvandede søer og vandhuller
Procentvis dækningsgrad af mosser, herunder dækningsgrad i forhold til øvrig submers vegetation i søen


Årstal


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1. Anvendt metode til vegetationsundersøgelse
Art Observation vha. vandkikkert, planterive m.v.


Hjertebladet vandaks ++ (fåtallig)
Kors-andemad ++ (fåtallig)
Liden andemad ++ (fåtallig)
Stor andemad ++ (fåtallig) Dækningsgrad, målt eller skønnet
Frøbid ++ (fåtallig)


Prøvestationens koordinater (UTM/GIS)
X UTM: 484661 Y UTM: 6083054


Sommergennemsnit2 af totalfosforkoncentration (mg P I-1)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 0,118 0,038
n 9 7


Gennemsnit af sommersigtdybde (m)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 0,88 0,99
n 9 7


Alkalinitet opgjort i mmol l-1 i sommerperioden
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
n


Laveste og højeste målte pH-værdier i sommerperioden
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004


Hyppighed eller "+" hvis forekommende








Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for Va-


dehavet  


(Natura 2000-område nr. 89, EF-habitatområde nr. 78, EF-
fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67 samt Ram-
sarområde nr. 27 ) 


Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og arter samt 


for skovbasisanalyser. 


Natura 2000-planerne bygger på den eksisterende viden om naturforholdene. Denne viden er 
områdevis blevet opgjort i basisanalyserne for hhv. Natura 2000-skovplanlægning, Natura 
2000-havplanlægning samt Natura 2000-planlægning for øvrige arealer. Basisanalyserne, der 
udgør en del af den færdige plan for Natura 2000-området, blev offentliggjort i 2007 og kan 


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


Dette tillæg opsummerer den viden, der – ud over basisanalysens – supplerende indgår som 
grundlag for Natura 2000-planen. Tillægget er opbygget med et indhold og en struktur, der 
svarer til basisanalysens opbygning. 


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


ændringer i udpegningsgrundlaget. Det gældende udpegningsgrundlag kan ses i figur 2 i na-
turplanen. I det tilfælde at nye arter er tilføjet udpegningsgrundlaget er vurderinger af deres 
levestedsareal opgjort i dette bilag. 


Siden basisanalyserne er der i nogle områder foretaget kortlægning af yderligere naturtyper, 
skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer og/eller en genkortlægning af i første omgang 
oversigtligt kortlagte arealer. De ny- eller genkortlagte arealer har bidraget med ny viden af 


betydning for Natura 2000-planerne. 


Der er foretaget nye overslagsberegninger af den luftbårne kvælstofdeposition til de kortlagte 
naturtyper. Beregningerne omfatter nu alle kortlagte arealer af både lysåbne naturtyper og 
skovnaturtyper. 


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


ningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af basisanalyserne. 


 


1. BESKRIVELSE AF OMRÅDET 


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



http://www.blst.dk/Natura2000plan





 


2. TILFØJELSER TIL UDPEGNINGSGRUNDLAGET 


I basisanalysens afsnit 7 er omtalt væsentlige nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af 
arter eller naturtyper, der ikke var en del af områdets oprindelige udpegningsgrundlag. Der er 


desuden fremkommet yderligere oplysninger om naturtyper og arter i forbindelse med over-
vågning og kortlægning udført 2006-2008. Disse arter og naturtyper er vurderet i forbindelse 
med en revision af udpegningsgrundlaget. Det aktuelle udpegningsgrundlag fremgår af figur 2 
i naturplanen – og af By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 


Følgende naturtyper samt arter er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag:  


Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, Vade-
græssamfund, Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), Kystklit-
ter med dværgbuskvegetation (klithede), Kystklitter med havtorn, Rigkær, Indlandsklitter med 
lyng og visse, Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene, Ret næringsfat-
tige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden, Kalkrige søer og vandhuller 


med kransnålalger, Brunvandede søer og vandhuller, Tørre dværgbusksamfund (heder), Plan-
tesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv samt Stilkegeskove 
og -krat på mager sur bund. 


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. 


Data om ny-/genkortlagte naturtyper er medtaget såfremt der er tale om nykonstaterede na-
turtyper eller væsentlige ændringer i forhold til oplysningerne i basisanalysens afsnit 2 eller 7. 
Data om nye arter er medtaget såfremt der er nye oplysninger i forhold til basisanalysens af-
snit 7. 
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Reviderede udpegningsgrundlag.  
 
Nr. Naturtype/skovtype/art Regi- 


streret  
areal (ha) 


Antal 
fore- 


komster 


Kilde 


1110 
Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af 
havvand 


Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


1130 Flodmundinger Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


1150 * Kystlaguner og strandsøer Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


1170 Rev Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


1310 
Vegetation af kveller eller andre enårige strandplan-
ter, der koloniserer mudder og sand (ny kortlæg-
ning) 


Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


1320 Vadegræssamfund (ny) Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


1330 Strandenge 6260,2 144 Miljøministeriet 


2110 Forstrand og begyndende klitdannelser Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


2120 Hvide klitter og vandremiler Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


2130 
* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå 
klit og grønsværklit) (ny areal) 


939,5 107 Miljøministeriet 


2140 
* Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
(ny areal) 


1679,3 99 Miljøministeriet 


2160 Kystklitter med havtorn (ny) Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


2170 Kystklitter med gråris  Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


2180 
Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehø-
rende træarter 


Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


2190 Fugtige klitlavninger 363,0 97 Miljøministeriet 


2310 Indlandsklitter med lyng og visse (ny) 7,6 1 Miljøministeriet 


2330 
Indlandsklitter med åbne græsarealer med sand-
skæg og hvene (ny) 


1,3 1 Miljøministeriet 


3130 
Ret næringsfattige søer og vandhuller med små 
amfibiske planter ved bredden (ny) 


Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger (ny) Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


3150 
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter 
eller store vandaks 


Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


3160 Brunvandede søer og vandhuller (ny) Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


3260 Vandløb med vandplanter Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng  Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) (ny) 2,1 2 Miljøministeriet 


6210 
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig 
bund (* vigtige orkidélokaliteter) 


Ikke kortlagt Ikke kortlagt Miljøministeriet 


6230 
* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller 
mindre sur bund 


23,6 5 Miljøministeriet 
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Nr. Naturtype/skovtype/art Regi- 


streret  
areal (ha) 


Antal 
fore- 


komster 


Kilde 


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


98,2 13 Miljøministeriet 


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


2,1 5 Miljøministeriet 


7230 Rigkær (ny areal) 18,0 11 Miljøministeriet 


9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund (ny)   Miljøministeriet 


91D0 * Skovbevoksede tørvemoser   Miljøministeriet 


  
Antal forekom-


ster 
Areal (ha)/ 


vandløb (km) 
 


1095 Havlampret (Petromyzon marinus) Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


1096 Bæklampret (Lampetra planeri) Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


1099 Flodlampret (Lampetra fluviatilis) Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


1103 Stavsild (Alosa fallax) Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


1106 Laks (Salmo salar) Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


1113 *Snæbel (Coregonus oxyrhynchus) 


ca. 3.500 
individer i 
Ribe Å-
systemet 


Ikke kendt 


Miljøministeriet 


1351 Marsvin (Phocoena phocoena) Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


1355 Odder (Lutra lutra) Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) Ikke kendt Ikke kendt Miljøministeriet 


 


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper/arter på det reviderede udpegningsgrund-


lag i habitatområde nr. 78 med væsentlige ændringer er markeret med (ny). Data stammer fra 1) NOVA-


NA-overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Ribe og Sønderjyllands  Amts  overvågning i perioden 
1988-2006. 2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende 


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


By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside.. *Prioriteret naturtype.  
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Naturtilstand – kortlagte naturtyper 


               Høj  God Moderat Dårlig Ringe Ej  v urd. I alt 
Strandeng 1.605 3.503 880 192   6.260 
Grå/grøn klit 10 505 364 57   940 
Klithede  1.404 275    1.679 
Skovklit  9     9 
Klitlavning  215 121 26   363 
Visse-indlandsklit  8     8 
Græs-indlandsklit  1,3     1,3 
Tør hede   2,1    2,1 
Surt overdrev  17  7   24 
Tidvis våd eng 4,2 68 27    98 
Tørvelavning  1,2 0,9    2,1 
Kildevæld   1,4    1,4 
Rigkær  5 13    18 


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  v urd. I alt 
Strandeng 1.351 3.651 853 263 141  6.260 
Grå/grøn klit  745 112 79 3,3  940 
Klithede 239 1.016 332 92   1.679 
Skovklit 54 244 19 46   363 
Klitlavning  8     8 
Visse-indlandsklit  1,3     1,3 
Græs-indlandsklit  2,1     2,1 
Tør hede  17 1,7 5   24 
Surt overdrev 4,2 25 69    98 
Tidvis våd eng 0,8 1,3     2,1 
Tørvelavning  1,4     1,4 
Kildevæld 1,7 13 3,6    18 
Rigkær 0,3  9    9 


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


 


 7 







Strukturindeks – kortlagte naturtyper 


 0,8-1 0,6-0,8 0,4-0,6 0,2-0,4 0-0,2 Ej  v urd. I alt 
Strandeng 2.918 1.655 1.484 203   6.260 
Grå/grøn klit 130 364 444 1,5   940 
Klithede 466 1.150 63    1.679 
Skovklit  9     9 
Klitlavning 21 104 238    363 
Visse-indlandsklit  8     8 
Græs-indlandsklit  1,3     1,3 
Tør hede    2,1   2,1 
Surt overdrev  17 5 1,7   24 
Tidvis våd eng  96 2,3    98 
Tørvelavning 0,3 0,1 1,7    2,1 
Kildevæld   1,4    1,4 
Rigkær 1,0 2,4 13 1,2   18 


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


 


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). 
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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. 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 
(%) 


Tønder 11,8 8,2 20 25 % 


Esbjerg 9,7 8,3 18 30 % 


Fanø 6,8 8,3 15 19 % 


Varde 8,7 8,3 17 29 % 


Landsgennemsnit 8,0 9,0 17 33 % 


Tabel 3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner, som Natura 2000-området ligger inden 


for. Kvælstofdepos itionen er angivet som kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammoni-


um, primært fra husdyrproduktion), NOx (kvæls tofoxider, salpetersyre og nitrat (fra transport, energi-
produktion og industri) og total N (samlet tør- og våddeposition). DMU, 2006. 


 


Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i de kommuner, hvori Natura 2000-området ligger, er ca. 
18 kg N/ha/år, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og 


ammonium (NHy) er ca. 28 % 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 – min-
dre end landsgennemsnittet. 
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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 Habi-
tat-område nr. 78 ligger mellem 10 og 20 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale husdyrtæthed 


og naturområdernes overfladeruhed. Enkelte naturtyper belastes dog med over 20 kg N/ha/år. 
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Tabel 4. Overslag over tålegrænseoverskridelser i Natura 2000-området. For hver naturtype er angivet 


naturtypens  tålegrænseinterval og andelen af det samlede areal i forskellige intervaller af belas tninger. 
Tålegrænsen for et konkret naturområde vil typisk ligge indenfor tålegrænseintervallet. 


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


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


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


 
Tålegrænse-


interval 


Kvælstofafsætning overslag (kg 


N/ha/år) 


Naturtype kg N/ha/år 10-15 15-20 20-25 


Énårig strandengsvegetation (1310) 30-40  68 % 32 % 0 % 


Vadegræssamfund (1320) 30-40  63 % 37 % 0 % 


Strandeng (1330) 30-40  58 % 42 % 0 % 
Forklit (2110) 10-20 (b) 100 % 0 % 0 % 


Hvid klit (2120) 10-20 (b) 73 % 27 % 0 % 


Grå/grøn klit (2130) 10-20 (b) 79 % 21 % 0 % 


Klithede (2140) 10-20 (b) 41 % 56 % 3 % 
Grårisklit (2170) 10-20 (b) 0 % 0 % 100 % 


Skovklit (2180) 10-20 (b) 0 % 0 % 100 % 


Klitlavning (2190) 10-25 (d) 72 % 27 % 0 % 
Visse-indlandsklit (2310) 10-20 (b) 0 % 100 % 0 % 


Græs-indlandsklit (2330) 10-20 (b) 0 % 100 % 0 % 


Tør hede (4030) 10-20 0 % 100 % 0 % 
Surt overdrev (6230) 10-20 36 % 64 % 0 % 


Tidvis våd eng (6410) 15-25 (f) 76 % 24 % 0 % 


Tørvelavning (7150) 10-15 (c,g) 1 % 99 % 0 % 
Kildevæld (7220) 15-25 (h) 0 % 100 % 0 % 


Rigkær (7230) 15-25 (c) 44 % 56 % 0 % 


 Total   60 % 40 % 1 % 


(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 de fleste naturområder i Natura 2000-området, at 
de enten er eller kan være negativt påvirket af luftbårent kvælstof. Værst ser det ud for natur-
typerne Grårisklit, Skovklit og Tørvelavning, hvor den høje ende af tålegrænseintervallerne for 
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kvælstofpåvirkning er overskredet for hele arealet eller næsten hele arealet (vist med rødt). 
Også for en mindre del af klitheden er den høje ende af intervallet overskredet (vist med rødt), 
mens den lave ende af intervallet er overskredet for Forklit, Hvid klit, Grå/grøn klit, Klitlavning, 


Visse-indlandsklit, Græs-indlandsklit, Tør hede, Surt overdrev, Kildevæld, Forklit, Hvid klit, 
størsteparten af Klithede, en fjerdedel af arealet med Tidvis våd eng samt godt halvdelen af 
arealet med Rigkær (vist med gult). For resten af naturtyperne er tålegrænserne ikke over-
skredet (vist med grønt). 


 


Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og sammenligning 
med andre beregninger 


Den præcise størrelse af kvælstofbelastningen på et konkret naturområde er vanskelig at be-
stemme. Der kan enten foretages målinger (som er tidskrævende, omkostningstunge og usik-
re, da de som regel kun repræsenterer en kortere måleperiode og derfor skal omregnes til 


”normale” forhold), eller der kan foretages modelberegninger med modeller af forskellig art, 
hvoraf nogle er meget ressourcekrævende og omkostningstunge, mens andre har karakter af 
overslagsberegninger. Resultater fra alle modelberegninger er typisk behæftet med en for-
holdsvis høj usikkerhed. 


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


belastning på de fleste lysåbne naturområder end de overslagsberegninger, der blev lavet i 
2006 i forbindelse med basisanalysen. Forskellen skyldes, at korrektionsfaktoren i forhold til 
naturområdets ruhed er revurderet, og der er anvendt opdaterede tal for kommunevise gen-
nemsnitsdepositioner, geografisk fordeling af dyreenheder (CHR) og samlet N-emission på 
landsplan. Til forskel fra de daværende beregninger er der nu også beregnet kvælstofnedfald 


til skovnaturtyper. De nye overslagsberegninger vurderes at være mere retvisende end over-
slagsberegningerne fra 2006 – og de dækker ensartet alle landets Natura 2000 områder. 


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


4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpegnings-
grundlaget 


Der er ingen nye arter på det reviderede udpegningsgrundlag. 
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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.  


 


6. ÆNDRET NATURFORVALTNING OG PLEJE 


Danmark har opnået støtte fra EUs LIFE-fond til et naturgenopretningsprojekt til ca. 100 mio. 
kroner, som skal redde snæblen. 
Naturprojektet omfatter en lang række delprojekter i de fire sydvestjyske vandløb: Varde Å, 
Sneum Å, Ribe Å og Vidå. 
Projektbeskrivelse kan ses på http://www.snaebel.dk/Projektet/
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NST Ribe Natur 
J.nr.: NST - 422 - 115 
Ref.:  JOFRI / PERWP 
 
Den 10. februar 2012 


   
Rettelsesblad til Natura 2000-plan nr. 89 Vadehavet 
Delplan for H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å 
vest for Varde, H86 Brede Å, H90 Vidå med tilløb, Rubdøl Sø og 
Magisterkogen og F57 Vadehavet 
 


 


 
 
 
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. 89 Vadehavet – delplan for H78 
Vadehavet, H86 Brede Å, H90 Vidå og F57 Vadehavet:  
 
 
” 
 
 
 
 







 


 


 
Natur-/  
skovtilstand: 
 
      I   
 
  II 
 
  III   
 
  IV   
 
  V   
 
  Ej vurderet   
 
 
 


0


1000


2000


3000


4000


5000


6000


7000


St
ra


nd
en


g


G
rå


/g
rø


n 
kl


it


Kl
ith


ed
e


Sk
ov


kl
it


Kl
itl


av
ni


ng


Vi
ss


e-
in


dl
an


ds
kl


it


G
ræ


s-
in


dl
an


ds
kl


it


Tø
r h


ed
e


Su
rt 


ov
er


dr
ev


Ti
dv


is
 v


åd
 e


ng


Tø
rv


el
av


ni
ng


R
ig


kæ
r


A
re


al
 (h


ek
ta


r)


  
 
 
 
 
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. De arealmæssigt mest udbredte naturtyper er udeladt (strandeng, grå/grøn 
klit, klithede, klitlavning og tidvis våd eng). 
 
 
Den eneste ændring for de tilstandsvurderede naturtyper i dette område er, at andelen af grå/grøn klit 
er reduceret i tilstandsklasse II og tilsvarende øget i tilstandsklasse III. 
 
Afsnittet om grå/grøn klit er ændret således: 
 
”Kortlagt grå/grøn klit omfatter knap 1.000 hektar. Knapt 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 (primært bjerg- og klitfyr) samt 
hindring af landskabsdynamik.” 
 







