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Resume: 

Natura 2000-basisanalyse for Sepstrup 

Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 

skov. Basisanalysen sammenfatter 

landsdækkende, kvalitetssikrede data for de 

arter og naturtyper, som Natura 2000-

området er udpeget af hensyn til. 

Basisanalysen indeholder en kortlægning af 

naturtyper og levesteder, en vurdering af 

naturtilstanden og en foreløbig vurdering af 

negative påvirkninger (trusler) mod en god 

naturtilstand. 
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1. Natura 2000-basisanalyse 
(planperiode 2016-2021) 

EU’s Natura 2000-direktiver (fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet) forpligter Danmark 

til at gøre den nødvendige indsats for at sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller 

karakteristiske naturtyper og arter af europæisk betydning. 

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 

(habitatdirektivet) med senere ændringer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF 

af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet) 

Danmark har valgt at gøre dette ved en systematisk og tilbagevendende Natura 2000-planlægning, 

der på grundlag af direktivforpligtelsen og den nationale naturovervågning for 6-årige planperioder 

(dog 12-årige for skovbevoksede fredskovpligtige arealer) prioriterer den krævede indsats. 

Planperioden 2016-21 dækker derfor som udgangspunkt ikke de fredsskovspligtige arealer. 

Natura 2000-planlægningen sker efter reglerne i miljømålsloven og bekendtgørelse om Natura 

2000-skovplanlægning, der fastsætter, at en Natura 2000-plan består af: 

 Mål for naturtilstanden i Natura 2000-området. 

 Indsatsprogram. 

Indsatsprogrammet for det enkelte Natura 2000-område udarbejdes på baggrund af en 

basisanalyse og foreliggende overvågningsdata. 

Basisanalysen skal indeholde følgende elementer: 

 Kortlægning af habitatnaturtyper og levesteder for arter, som områderne er udpeget for. 

 Vurdering af tilstand og foreløbig vurdering af trusler. 

 Et resumé, som på kortbilag angiver beliggenheden af de kortlagte arealer og tilstanden. 

Basisanalysen indgår efter seneste ændring af miljømålsloven ikke som en del af Natura 2000-

planen, men præsenterer datagrundlaget for denne plan.  

Basisanalysen for planperiode 2016 -2021 blev offentliggjort 20. december 2013. Basisanalysen er 

siden blevet revideret og suppleret med tilstandsvurdering af en række kystnaturtyper samt med 

nye data om levesteder for ynglefugle. Enkelte steder er der foretaget supplerende kortlægning og 

tilstandsvurdering af mindre naturarealer. Endvidere har bemærkninger fra kommuner og andre 

interessenter indgået i revisionen af basisanalysen. Oplysninger om igangværende indsats er 

endvidere blevet opdateret med seneste opgørelser fra NaturErhvervstyrelsen.   
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1.1 Basisanalysens indhold 

Basisanalysen er grundlaget for målfastsættelse og indsatsprogram i Natura 2000-planen for de 

enkelte, udpegede Natura 2000-områder. Basisanalysen fokuserer på Natura 2000-forpligtelser og 

dermed på de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. 

Basisanalysen er udarbejdet på grundlag af de nationalt indsamlede og/eller kvalitetssikrede data, 

der indhentes gennem det nationale overvågningsprogram for vand og natur - NOVANA. Data er 

offentligt tilgængelige på Danmarks Miljøportal. Naturstyrelsen har i årene 2010-12 gennemført en 

fornyet og udvidet kortlægning af de enkelte habitatnaturtyper og visse arters levesteder, og data 

herfra udgør sammen med tilstandssystemerne for de enkelte naturtyper og visse arters levesteder 

omdrejningspunktet for basisanalysen. 

Vurderinger af de enkelte naturtypers og arters bevaringsstatus og de negative påvirkninger, som de 

er udsat for, bygger på NOVANA-rapporter over samme data udarbejdet af Nationalt Center for 

Miljø og Energi (DCE) ved Århus Universitet. Rapporterne er udarbejdet som led i DCE’s funktion 

som fagdatacenter for det nationale overvågningsprogram. Vurdering af forstyrrelser af fugle og 

pattedyr bygger på DCE-rapporten - "Vurdering af forstyrrelsestrusler i Natura 2000-områderne", 

der er udarbejdet for Naturstyrelsen i forbindelse med opfølgningen på den 1. Natura 2000-plan. 

Der findes andre data om naturen i Natura 2000-områderne. Disse er dog ikke tilstrækkeligt 

ensartede og landsdækkende til, at Naturstyrelsen har inddraget dem i de statslige basisanalyser, 

som blandt andet skal danne grundlag for en national prioritering af indsatsen i 2. planperiode. 

Mange af disse data vil med fordel kunne indgå i senere faser af planlægningen, ikke mindst i 

forbindelse med fastsættelse af konkrete forvaltningstiltag. 

Natura 2000-planlægningen 2016-21 vedrører som udgangspunkt kun de arealer, der er omfattet af 

miljømålsloven, da planperioden for arealer omfattet af skovloven er 12 år (2010-21). 

Naturstyrelsen har alligevel for fuldstændighedens skyld valgt i basisanalysen at medtage alle 

indsamlede artsdata – uanset visse datasæt vedrører arealer omfattet af skovloven. 

Selvom basisanalysen er udarbejdet midt i gennemførslen af den 1. Natura 2000-plan, vil der for 

hvert enkelt område indgå en foreløbig status for gennemførslen af den 1. plan byggende på 

tilgængelig viden om tilsagn om tilskud efter landdistriktsstøtteordningerne og godkendte EU-

projekter (Life+).  

  

1.2 Natura 2000-planprocessen 

Planprocessen for de statslige Natura 2000-planer er fastsat i miljømålsloven. Med ændringen af 

miljømålsloven med virkning fra 1. juni 2013 er processen: 

Natura 2000-planen udarbejdes efter forudgående drøftelse med de berørte statslige, kommunale 

og regionale myndigheder og med inddragelse af nationalparkbestyrelser, foreninger, 

organisationer og lodsejere, som har en væsentlig interesse i planen. 

De tværgående, overordnede drøftelser foregår på nationalt niveau. På regionalt niveau præsenterer 

Naturstyrelsen basisanalyser, og et muligt planindhold drøftes. Basisanalyserne offentliggøres 

senest samtidig med, at drøftelser med de berørte interessenter indledes. 

Forslag til Natura 2000-planer for 2016-21 offentliggøres senest 1 år efter offentliggørelsen af 

basisanalyserne. Miljøministeren (Naturstyrelsen) fastsætter en frist på mindst 12 uger for 

indgivelse af høringssvar vedr. planforslagene. Miljøministeren vedtager efterfølgende planen. Der 

gælder dog særlige høringsregler, hvis det offentliggjorte planforslag ændres væsentligt. 
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1.3 Udpegningsgrundlag 

For hvert Natura 2000-område findes et udpegningsgrundlag, der ud fra de af EU fastsatte regler 

rummer de internationalt væsentlige arter og naturtyper for det pågældende område. For disse dyr, 

fugle, planter og naturtyper er der inden for de udpegede Natura 2000-områder en særlig 

forpligtelse. Det er alene de arter og naturtyper, der er på områdernes udpegningsgrundlag som 

behandles i denne basisanalyse. 

De danske fuglebeskyttelsesområder blev udpeget i 1983 med en lille justering i 2000, og der er nu 

udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder i Danmark. I 1998 blev habitatområderne tilsvarende 

udpeget. Disse blev justeret og udvidet, senest i 2011, og der er nu 261 habitatområder i Danmark. 

Fuglebeskyttelsesområderne og habitatområderne udgør det samlede Natura 2000-netværk. 

Fuglebeskyttelses- og habitatområder kan være sammenfaldende eller ligge i umiddelbar 

tilknytning til hinanden, hvorfor der i alt er 252 Natura 2000-områder i Danmark. I Natura 2000-

områder, hvor der indgår habitatområder og fuglebeskyttelsesområder med forskellig afgrænsning, 

er forpligtelsen i forhold til udpegningsgrundlaget udelukkende knyttet til det enkelte delområdes 

geografiske afgrænsning. 

Naturen er dynamisk, og nogle arter og naturtyper indvandrer til nye områder, mens andre af 

naturlige grunde forsvinder fra områder, hvor de tidligere var kendt. Endvidere forbedres 

vidensgrundlaget om arternes og naturtypernes forekomst inden for områderne yderligere i 

forbindelse med systematisk kortlægning, overvågning og andre undersøgelser. Derfor opdateres 

udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000-områder med mellemrum. Dette vil typisk ske 

hvert 6. år forud for rapportering til EU og udarbejdelse af nye statslige Natura 2000-basisanalyser 

med efterfølgende Natura 2000-planer. Naturstyrelsen har i 2012 opdateret udpegningsgrundlag 

for såvel fuglebeskyttelsesområderne som habitatområderne efter offentlig høring. Kriterier for 

opdateringen og de udpegningsgrundlag, der gælder fra den 1. januar 2013, kan ses på 

Naturstyrelsens hjemmeside. 

Natura 2000-indsatsen for områdets udpegede naturtyper og arter vil dog i mange tilfælde betyde, 

at forholdene også forbedres for en lang række både almindelige, sjældne og rødlistede arter, der 

findes inden for området, men som ikke er grundlag for områdets udpegning som Natura 2000-

område.  

  

1.4 Datagrundlaget 

Ved udarbejdelse af den enkelte basisanalyse præsenteres kun aktuelle overvågningsdata for 

naturtyper og arter, der er medtaget på det pågældende Natura 2000-områdes 

udpegningsgrundlag. Dette afsnit om datagrundlaget er en generel beskrivelse, der er dækkende for 

alle Natura 2000-basisanalyser. 

Data, der anvendes og præsenteres i denne basisanalyse, er kvalitetssikrede og landsdækkende data, 

der er offentligt tilgængelige. Det vil i helt overvejende grad dreje sig om data indsamlet og 

kvalitetssikret i forbindelse med gennemførelse af det statslige overvågningsprogram - NOVANA. 

Den konkrete, praktiske gennemførelse af overvågningen og efterfølgende databehandling for de 

enkelte arter og naturtyper kan ses i de udarbejde tekniske anvisninger på DCE's hjemmeside og de 

årlige NOVANA-rapporter. 

De fleste data stammer fra den terrestriske del af overvågningsprogrammet, men derudover 

inddrages data indsamlet i de øvrige NOVANA delprogrammer, fx tilstandsvurderinger og 

levestedskortlægning i søer, kortlægning af marine naturtyper samt artsdata fra de akvatiske 
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overvågningsprogrammer i NOVANA fx data til belysning af forekomst af lampretter andre fisk, 

insekter og havpattedyr. 

Naturtype- og artsdata, der anvendes i basisanalyserne, kan findes på Miljøministeriets MiljøGis og 

i Danmarks Naturdata.   

  

1.4.1 Datagrundlag arter 

Arternes udbredelse, forekomst og antal gennemgås og beskrives på baggrund af de kvalitetssikrede 

data, der er indsamlet i NOVANA-programmerne. 

I basisanalysen præsenteres udelukkende data om arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for 

området, og som dermed er en del af Natura 2000-forpligtelsen. 

Der er ikke med denne basisanalyse forsøgt analyseret og præsenteret viden om forekomst af 

områdets øvrige, sjældne, rød- eller gullistede arter eller arter optaget på habitatdirektivets bilag IV. 

Varetagelsen af hensynet til disse arter indgår ikke specifikt i Natura 2000-planlægningen. 

For vindelsnegle, mosskorpion, insekter, padder, odder, flagermus, karplanterne: gul stenbræk, 

mygblomst, fruesko, enkelt månerude og mosarterne grøn buxbaumia og blank seglmos er der i de 

terrestriske overvågningsprogrammer i perioden 2004-2012 indsamlet data til belysning af de 

pågældende arters forekomst og udbredelse i og udenfor Natura 2000-områderne. 

De tre danske havpattedyr (spættet sæl, gråsæl og marsvin) overvåges ligeledes i forbindelse med 

det nationale overvågningsprogram. Den nuværende overvågning af sælerne foretages ved 

flytællinger på yngle- og fældelokaliteterne. Marsvin er overvåget dels ved flytællinger dels ved 

passiv akustisk monitering i de for arten fem vigtigste habitatområder. 

For andre artsgruppers vedkommende inddrages der data fra de akvatiske 

overvågningsprogrammer. Fra vandløbs- og søovervågningen inddrages bl.a. data til vurdering af 

forekomsten af de udpegede fiske- og lampretarter, grøn kølleguldsmed, to muslinge-arter samt 

liden najade og vandranke.  

For den overvejende del af arterne på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag er 

resultaterne fra NOVANA-programmet beskrevet i den videnskabelige rapport fra DCE- Nationalt 

Center for Miljø og Energi - Overvågning af arter 2004-2011. 

I rapporten gives der et overblik over de enkelte arters forekomst og udbredelse samt en 

præsentation af de pågældende arters status i Danmark på baggrund af de indsamlede 

overvågningsdata. Metode til overvågning af arter i NOVANA-programmet er grundigt beskrevet i 

de tekniske anvisninger, der kan ses via DCE's hjemmeside. 

Fuglenes udbredelse, antal og bestandsudvikling beskrives ligeledes på baggrund af data indsamlet 

og kvalitetssikret i forbindelse med gennemførelse af NOVANA-programmerne i perioden 2004-

2012. Princippet for overvågning af både ynglefugle og trækfugle er, at alle arter, som indgår i et 

eller flere Natura 2000-områders udpegningsgrundlag overvåges med varierende frekvens 

afhængig af artens bevaringsstatus. Arter med ugunstig bevaringsstatus overvåges oftere og mere 

grundigt end arter med gunstig bevaringsstatus. Data til vurdering af fuglenes forekomst er for de 

fleste arters vedkommende indsamlet af Naturstyrelsen og DCE. Disse data bliver for flere arters 

vedkommende desuden suppleret med data indsamlet af Dansk Ornitologisk Forenings medlemmer 

via DOF-basen. De anvendte data kvalitetssikres af DCE og/eller af Naturstyrelsen og anvendes 

efterfølgende i Naturstyrelsens overvågning af de pågældende fuglearter. 
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For en række ynglefugle, der ikke er specifikt tilknyttet Natura 2000-områderne, foretages der i 

NOVANA overvågningen en ekstensiv overvågning, hvilket betyder, at DCE Aarhus Universitet ved 

udgangen af overvågningsperioden i 2015 udarbejder landsdækkende udbredelseskort for disse 

arter. Der findes ikke et ensartet, landsdækkende billede af deres forekomst i de Natura 2000 

områder, hvor de indgår i de pågældende områders udpegningsgrundlag. Der er derfor ingen 

antalsangivelser i de basisanalyser, hvor disse ynglefugle indgår i de pågældende områders 

udpegningsgrundlag. 

For den overvejende del af fuglearterne på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag er 

resultaterne fra NOVANA-programmet beskrevet i den videnskabelige rapport fra DCE - Nationalt 

Center for Miljø og Energi – Fugle 2004-2011. 

For stor vandsalamander, klokkefrø, eremit og 16 ynglefuglearter er der i NOVANA-programmet 

gennemført en levestedskortlægning til beskrivelse af kvaliteten af de pågældende arters levesteder. 

Disse data vil også blive præsenteret i basisanalyserne for de områder, hvor en eller flere af disse 

arter er medtaget på områdernes udpegningsgrundlag. 

Overvågningsmetoderne for de enkelte fuglearter er beskrevet i de tekniske anvisninger.  

  

1.4.2 Datagrundlag naturtyper på land 

Grundlaget for den første generation af Natura 2000-planer var kortlægning af 23 lysåbne 

naturtyper og 10 skovnaturtyper. Kortlægningen af de lysåbne naturtyper blev gennemført i 2004-

2005 af de daværende amter og suppleret i 2007-2008, mens kortlægningen af skovnaturtyperne 

blev gennemført i 2005-06 (skovbevoksede, fredskovpligtige arealer). Kortlægningen af skovnatur 

på ikke-fredskovpligtige arealer er gennemført i perioden 2009 – 2012. 

Som grundlag for udarbejdelse af denne generation af basisanalyser er der i 2010-2012 foretaget en 

ny- eller genkortlægning af 33 lysåbne naturtyper og nykortlægning af fem ferske sønaturtyper i 

mindre søer. Kortlægningen af skovnaturtyperne er derimod ikke blevet gentaget, da planlægningen 

for de skovbevoksede fredskovspligtige arealer kun revideres hvert 12. år. Denne basisanalyse viser 

alene resultaterne for kortlægning af skovnaturtyper på de ikke fredskovspligtige arealer. 
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2. Sepstrup Sande, Vrads 
Sande, Velling Skov og 
Palsgård skov 

 

 
Natura 2000-områdets afgrænsning (sort afgrænsning). Natura 2000-området består af habitatområde H49 (grøn 

afgrænsning) og fuglebeskyttelsesområde F34 (blå farve). Andre Natura 2000-områder er vist med sort afgrænsning og 

N-nr. 
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Våd hede med klokkelyng og benbræk på Vrads Sande. I baggrunden ses bakkerne på Bavnhede med tør hede og 

indlandsklitnatur. Foto: Henriette Bjerregaard. 

 

2.1 Områdebeskrivelse 

Natura 2000-området har et areal på 5572 ha og er afgrænset som vist på kortet oven for. 1540 ha 

af området er statsejet af Naturstyrelsen og er helt overvejende skovarealer. Natura 2000-området 

består af Habitatområde nr. H49 og Fuglebeskyttelsesområde nr. F34. På Naturstyrelsens 

hjemmeside www.naturstyrelsen.dk samt i figuren neden for er der angivet, hvilke naturtyper og 

arter, der udgør udpegningsgrundlaget for dette område. 

Natura 2000-området ligger ved israndslinien fra sidste istid. Mod nord og vest er landskabet 

domineret af smeltevandssletter, mens det mod øst består af kraftigt kuperet morænelandskab og 

tunneldale. Området er udpeget for at beskytte en lang række arter og naturtyper, og det indeholder 

enestående naturværdier med mange sjældne arter og naturtyper. Området er hovedsageligt 

skovbevokset, idet knap 2/3 af arealet er dækket med skov eller plantage. Palsgård Skov rummer 

både løv- og nåletræsskov, mens de bøgedominerede skovnaturtyper primært findes i Velling Skov, 

der ligger på ådalsskrænten i områdets østlige del. Her er store dele udlagt som naturskov, som har 

en særlig høj naturværdi i kraft af skovens alder og den lange skovkontinuitet. Meget store arealer 

er tilplantet med nåletræsplantager som Skærbæk, Snabegård og Kongsø Plantager. 

I slettelandskabet findes de store markante hede- og indlandsklitområder Kolpendal, Sepstrup 

Sande og Vrads Sande i den nordlige del og Kongsø Hede længere mod syd. I landskabet 

forekommer mange lavninger med hængesæk af tørvemosser, og særligt i Palsgård Skov findes flere 

forekomster af både intakte og delvis nedbrudte højmoser, heraf flere skovbevoksede. Forskellige 

typer af hede er med over 600 ha langt de mest udbredte naturtyper i området, heraf er der over 

550 ha tør hede, ca. 50 ha våd hede samt indlandsklitter og enekrat. 

I udstrakte væld- og kærområder i den nordlige del, særligt i Ansø Enge, udspringer en række 

mindre vandløb, der samles og bliver til Salten Å. Den meget store forekomst af kilder og kær i Ansø 

Enge er af national betydning pga. størrelsen og forekomst af den sjældne art blank seglmos. I den 

sydlige del findes flere større søer, heraf mange klarvandede, kalk- og næringsfattige søer 
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(lobeliesøer), bl.a. Hampen Sø og de fredede Tingdalsøer ved Kongsø Hede. Det store areal (140 ha) 

med lobeliesøer er ligeledes af national betydning, da der er tale om en naturtype, der er meget 

sårbar over for næringsstofbelastning, og som derfor er blevet sjælden. I den sydøstlige del af 

området strækker sig et kuperet ådalslandskab med vandløb og næringsrige søer. I tilknytning til 

ådalssystemet findes arealer med surt overdrev, rigkær og hængesæk. I kraft af sin størrelse og 

uforstyrrethed rummer området både sluttet højskov, krat og lysåbne naturarealer. Dermed er der 

velegnede levesteder for områdets udpegede fuglearter. Langt de fleste vandløb i området løber i 

udyrkede omgivelser og har generelt en god vandkvalitet. Skærbæk regnes således som et af de mest 

uforurenede vandløb i Danmark med forekomst af flere sjældne arter af vandløbsdyr. 

Bæklampret lever i områdets vandløb. Vandløb med stejle skrænter rummer levesteder for isfugl, 

og odder er nu vidt udbredt i området. 

Inden for området er der 4 betydende fredninger: 

 Vrads Sande. 146 ha overvejende hedearealer. Fredet i 1968. 

 Salten Ådal. 328 ha afvekslende tunneldalslandskab på sydsiden af Salten Å – inkl. 

hedeområderne ved Bøgelund banke og Svinsbjerg. Fredet i 1976. 

 Tingdalen. 333 ha med 4 store lobeliesøer og omgivende plantager samt Kongsø Hede. 

Fredet i 1987. 

 Kolpendal Hede. 120 ha. Åbent, fladt hedeareal i områdets vestende. Fredet i 1954. 

 

Natura 2000-området ligger i Silkeborg, Ikast-Brande og Horsens Kommuner og indenfor 

vandplanområderne hovedvandopland Randers Fjord og hovedvandopland Ringkøbing Fjord. 

 

 

2.2 Udpegningsgrundlag i dette Natura 2000 område 
 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 49 

Naturtyper: Visse-indlandsklit (2310)  Revling-indlandsklit (2320)  

 Græs-indlandsklit (2330)  Lobeliesø (3110)  

 Søbred med småurter (3130)  Kransnålalge-sø (3140) NY 

 Næringsrig sø (3150)  Brunvandet sø (3160)  

 Vandløb (3260)  Våd hede (4010)  

 Tør hede (4030)  Enekrat (5130)  

 Surt overdrev* (6230)  Tidvis våd eng (6410)  

 Højmose* (7110)  Nedbrudt højmose (7120)  

 Hængesæk (7140)  Tørvelavning (7150)  

 Kildevæld* (7220)  Rigkær (7230)  

 Bøg på mor med kristtorn 

(9120) 

 Bøg på muld (9130)  

 Ege-blandskov (9160)  Stilkege-krat (9190)  

 Skovbevokset tørvemose* 

(91D0) 

 Elle- og askeskov* (91E0)  

Arter: Bæklampret (1096)  Stor vandsalamander (1166)  

 Damflagermus (1318)  Odder (1355)  

 Blank seglmos (1393)  Gul Stenbræk (1528)  

 

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde  nr. 34 

Fugle: hvepsevåge (Y)  stor hornugle (Y)  

 natravn (Y) NY isfugl (Y)  

 sortspætte (Y)  hedelærke (Y)  

 rødrygget tornskade (Y)    
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Naturtyper, fugle og andre arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes 

henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale 

om en prioriteret naturtype. Ved fuglearter: "T" = trækfugl, "Y" = ynglefugl. 

Udpegningsgrundlag for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet oven for. Arter 

og naturtyper, der er tilføjet udpegningsgrundlaget er markeret med ”NY”.  

  

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte de store sammenhængende hede- og 

indlandsklitarealer samt næringsfattige, våde naturtyper og søer samt de tilknyttede habitat- og 

fuglearter. Området er desuden udpeget for at beskytte væsentlig skovnatur, der ikke behandles i 

denne basisanalyse. 

Områdets vandløb og deres miljøtilstand er beskrevet i vandplanen for området. 

Af de udpegede arter er damflagermus og gul stenbræk ikke registreret inden for området i 

forbindelse med det nationale overvågningsprogram. 

Damflagermus er en sjælden art med en begrænset udbredelse i Danmark, med 

hovedudbredelsesområde i Midt- og Østjylland. I det nationale overvågningsprogram er den blevet 

overvåget i perioden 2005-2010. Helt overordnet er samtlige danske arter af flagermus blevet 

overvåget på de samme 192 lokaliteter. Damflagermus er fundet på 42 af disse lokaliteter primært 

inden for artens hovedudbredelsesområde men også på Fyn, Lolland-Falster og i Nord- og 

Sydjylland. Vinterforekomsterne i to af de vigtigste vinterrastesteder i kalkgruberne i Midtjylland 

har udviklet sig positivt inden for den sidste årrække, med en overvintrende bestand på ca. 8500 

individer. 

Damflagermus er i det nationale overvågningsprogram registreret på stationer i umiddelbar 

nærhed af området, og da der inden for området er velegnede levesteder, formodes arten at være til 

stede i området. 

Gul stenbræk er knyttet til lysåbne kildevæld. Arten har tidligere været fundet på ca. 90 

lokaliteter i Danmark primært i den kontinentale region, men også med flere fund i den atlantiske. I 

slutningen af 1980`erne blev arten registreret på 13 lokaliteter, og i dag kendes gul stenbræk fra 7 

lokaliteter, som alle ligger i den kontinentale region. I det nationale overvågningsprogram 2004-

2011 er alle 7 lokaliteter med gul stenbræk blevet overvåget årligt. Overvågningen foretages bl.a. ved 

at optælle blomstrende skud i hver bestand. Antallet af blomstrende skud af gul stenbræk har 

svinget fra år til år og er meget forskellig fra lokalitet til lokalitet. 

Gul stenbræk er eftersøgt på tidligere kendte voksesteder og i forbindelse med overvågning af blank 

seglmos. Arten er i den forbindelse ikke registreret i området. 

  

2.3 Områdets naturtyper 

Natura 2000-områdets indhold af habitat-naturtyper, der er omfattet af planlægningen, fremgår af 

udpegningsgrundlaget. I Danske Naturtyper i det europæiske Natura 2000 netværk findes en 

beskrivelse af de enkelte naturtyper og nogle af deres typiske arter. 
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Oversigtskort - arealfordeling af områdets kortlagte naturtyper 

 

I figuren ovenfor er oversigtligt vist udstrækningen af de kortlagte naturtyper, der udgør en del af 

områdets udpegningsgrundlag. Kortet viser den samlede udbredelse af de lysåbne naturtyper, 

skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer samt sønaturtyperne. For en mere detaljeret 

visning af naturtypens udbredelse henvises til Naturstyrelsens hjemmeside. 
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2.3.1 Områdets terrestriske naturtyper 
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Arealfordelingen af områdets kortlagte terrestriske naturtyper. 
  

Områdets lysåbne natur domineres arealmæssigt af hede og indlandsklitter med tilknyttet enekrat. 

Udstrakte, våde og næringsfattige kær- og mosetyper udgør et væsentligt element. 

Inden for området er der desuden registreret store arealer med sønatur og nykortlagt mindre 

arealer med skovnatur på ikke-fredskovspligtige arealer. 

 

 

2.3.2 Områdets sø-natur 

Områdets sønatur er registreret forskelligt afhængig af størrelsen. Søer under 5 ha er kortlagt og 

naturtype-bestemt på baggrund af søernes naturindhold. Disse søer er typisk meget små, og er 

derfor neden for angivet som antal. For søer over 5 ha er der i vandplanen for området foretaget en 

registrering af søens naturtype-indhold. Disse søers naturtype-indhold er angivet som areal i ha. 

Søer under 5 ha  

Søer under 5 ha kortlægges i forbindelse med NOVANA-programmets småsø overvågning samt i 

forbindelse med kortlægning af levesteder for vandhulsarter. I kortlægningen indgår en naturtype-

bestemmelse. Kortlægningen er igangsat, men ikke færdiggjort i alle områder. Antallet af småsøer 

med indhold af sønaturtyper kan derfor være større end det kortlagte antal. 
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Kortlagte søer under 5 ha – fordelt på sø-naturtyper  
 

I området er der kortlagt 32 småsøer. Af dem udgør sønaturtypen, næringsrig sø langt hovedparten 

med 21. Der er endvidere kortlagt 8 lokaliteter med naturtypen søbred med småurter og 3 

brunvandet sø. 

 

Søer over 5 ha Større søer er ikke kortlagt og natur-tilstandsvurderet i forbindelse med NOVANA-

kortlægningen af habitatområdernes naturtyper. I alle større søer er der dog gennem flere 

overvågningsperioder i forbindelse med det nationale overvågningsprogram, systematisk indsamlet 

data om søernes miljøtilstand og naturindhold. Det drejer sig om udvikling over tid i sigtdybde, 

indhold af klorofyl a, total-fosfor og total-kvælstof. Disse data er præsenteret i Vandplanen for 

området. På baggrund af data er der foretaget en vurdering af miljøtilstand og målopfyldelse for 

søerne. På baggrund af den registrerede plantevækst i søerne er der endvidere foretaget en 

identifikation af søernes naturtypeindhold. 

I vandplanerne, der dækker området, er der konkret omtalt og naturtype-identificeret 15 større 

søer. 

Lobeliesø (3110),("Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)") 

Følgende 8 søer er i vandplanerne for området identificeret som naturtypen Lobeliesø (3110): 

Hampen Sø. (72 ha), Tingdalssøerne: (Rævsø (5,9 ha), Grane Langsø (12ha), Kalgård Sø (9,8ha) og 

Kongsø (3,3 ha)), Snabe Igelsø (3,3 ha), Velling Igelsø (7,6 ha), Torup Sø (20 ha) 
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Samlet udgør arealet af områdets større søer identificeret som Lobeliesø : 133,9 ha  

Hampen Sø. (72 ha) En af landets største lobelie-søer. På lidt lavere vand dominerer lobeliesøens 

karakteristiske grundskudsplanter, tvepibet lobelie, strandbo og sortgrøn brasenføde. Som lobeliesø 

er søen vurderet til at være i moderat tilstand, idet der er et svagt forhøjet næringsindhold, der 

medfører, at søen nu indeholder store områder på lidt dybere vand med langskudsplanter, som er 

karakteristiske for mere næringsrige søer. Søen er klarvandet med en vegetationsudbredelse ned til 

6 m’s dybde. Arter fra de to vegetationstyper bidrager samlet til en meget høj artsdiversitet, idet der 

er registreret 19 arter. Fiskeundersøgelser har vist en god balance mellem rovfisk og fisk, der æder 

dyreplankton. Bundfaunaen er artsrig med forekomst af flere rentvandsarter. 

Tingdalssøerne: (Rævsø (5,9 ha), Grane Langsø (12ha), Kalgård Sø (9,8ha) og Kongsø (3,3 

ha))Tingdalssøerne ligger i et næringsfattigt skovområde sydvest for Bryrup i Silkeborg Kommune. 

Oplandet til søerne er overvejende skov og hede, og de har ikke nogen egentlige tilløb og modtager 

primært vand fra grundvandsmagasinerne og diffus overfladisk tilstrømning fra skrænter omkring 

søerne, der har været påvirket af forsuring fra nedbør og udvaskning af humusstoffer i forbindelse 

med stormfald af nåleskov, hvilket medførte faldende pH og mere brunt vand i 1980’erne og 

1990’erne. Den udvikling er nu delvist vendt, og søerne har alle stor sigtdybde, meget lavt 

næringsindhold og en veludviklet vegetation af de grundskudsplanter, der er karakteristiske for 

lobeliesøer. 

Rævsø (5,9 ha) er i god økologisk tilstand med en sigtdybde på 5,8 m. Vegetationen er undersøgt i 

1996, 2005 og 2008. Grundskudsplanterne Strandbo, Tvepibet Lobelie og Sortgrøn Brasenføde, 

som er karakteristiske for den nærings- og kalkfattige lobeliesø sø, var dominerende ud til 3 meter. 

Vandmosser, som efter stormfaldet i 1981 var meget udbredte i søen, er reduceret kraftigt som følge 

af en stigning i pH til et mere naturligt niveau, hvor grundskudsplanterne i stedet dominerer. 

Udover grundskudsplanterne blev der i både 1996, 2005og 2008 fundet en bestand af Sekshannet 

bækarve, der i dag er sjælden i Danmark. I 2005 og 2008 er der desuden fundet en del 

kransnålalger (Nitella flexilis) i 7-8 meters dybde. I 2005 blev der i alt registreret 12 arter med en 

samlet dækningsgrad på 53 %. Dækningsgraden var i 2008 øget til 69 % fordelt på 10 arter. 

I 2005 blev der foretaget en fiskeundersøgelse, som viste, at fiskesamfundet i Ræv Sø består af 

middelstore aborrer og få store skaller. De næringsfattige forhold i søen afspejles også i 

størrelsesfordelingen af fisk, hvor hovedparten af aborrer var relativt små (12 – 15 cm), mens de få 

skaller var store (ca. 35 cm). Der blev kun fundet de to arter i søen. 

Grane Langsø (12ha), er i høj økologisk tilstand med en sigtdybde på 8,6 m. Vegetationen er 

senest undersøgt i 2005. Der blev fundet 11undervandsarter med en samlet dækningsgrad på 45 % 

og en dybdegrænse på 10,5 meter. Vegetationens sammensætning og udbredelse i søen har ændret 

sig i de sidste 30 år, primært som følge af forsuring årtier tilbage. Tidligere var vegetationen 

domineret afgrundskudsplanter og kransnålalger, mens den i dag domineres af vandmosser, som i 

2005 blev registreret ud til 10,5 meters dybde. De tre grundskudsplanter - sortgrøn brasenføde, 

lobelie og strandbo – synes igen at være i fremgang, idet arternes dybdegrænse var øget med 1 – 1,5 

meter siden undersøgelsen i 1994, hvilket bl.a. hænger sammen med stigende pH gennem de senere 

år. 

Kalgård Sø (9,8ha) er i høj økologisk tilstand med en sigtdybde på 5,3 m. Vegetationen er senest 

undersøgt i 2005. Tidligere undersøgelser erforetaget i 1994 og i 1976. Ved undersøgelsen i 2005 

blev der fundet7 undervandsarter med en samlet dækningsgrad på 36 % og en dybdegrænse på 7,5 

meter. Dybdegrænserne for grundskudsplanterne Strandbo, Tvepibet lobelie og Sortgrøn 

brasenføde er stort set de samme som i 1976. I 2005 blev der yderligere fundet Liden siv og 

Nålesumpstrå ved søbredden. 
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Kun halvdelen af arealerne, der ligger ned til Kalgård Sø, er tilplantet med nåleskov, mens den 

anden halvdel er lyngdækket. Bl.a. derfor påvirkede stormfaldet i 1981 ikke Kalgård Sø på samme 

negative måde som Grane Langsø. 

Kong Sø (3,3 ha), er i høj økologisk tilstand med en sigtdybde på 3,8 m. Vegetationen er senest 

undersøgt i 2005 og tidligere i 1996. Ved undersøgelsen i 2005 blev der fundet 7 undervandsarter 

med en samlet dækningsgrad på 20 % og en dybdegrænse på 3,5 meter. 

Lobeliesø-karakterarterne Strandbo, Tvepibet lobelie og Sortgrøn brasenføde er dominerende 

Strandbo og Tvepibet lobelie dominerer ud til 1-1,5meter, og Sortgrøn Brasenføde dominerer i 2-3 

meters dybde. Herudover findes følgende arter i søen i spredt forekomst: Nålesumpstrå, Vandnavle, 

Liden blærerod og Almindelig kildemos. Glanstråd (Nitella Flexilis), som forekom i 1996, blev ikke 

genfundet. Der er mange trådalger i Kongsø, især i områder med blød bund. 

Kun halvdelen af arealerne, der ligger ned til Kong Sø, er tilplantet med nåleskov, mens den anden 

halvdel er lyngdækket. Bl.a. derfor påvirkede stormfaldet i 1981 ikke Kong Sø på samme negative 

måde som Grane Langsø. 

Snabe Igelsø (3,3 ha), er en næringsfattig, dyb sø, der ligger i Snabegård Skov vest for Bryrup i 

Silkeborg Kommune. Oplandet til Snabe Igelsø er lille og består udelukkende af skov. Søen har 

ingen overfladiske tilløb eller afløb og modtager primært vand fra grundvandsmagasinerne og diffus 

overfladisk tilstrømning fra skrænter omkring søen. Søen har været påvirket af forsuring fra nedbør 

og stormfald af skovområder, hvilket medførte faldende pH, stigende kvælstofindhold og mere 

brunt vand i 1980’erne og 1990’erne. I de senere år er nedbøren blevet mindre sur, pH i søen er 

stigende og kvælstofindholdet faldende. Omlægning af nåleskoven i søens opland til blandingsskov, 

primært løvtræer, vil yderligere reducere tilførslen af forsurende stoffer til søen. Der er hverken 

tilløb eller afløb fra søen. 

Søen har et lavt klorofylindhold og en sigtdybde på 4,4 m og vurderes at have høj økologisk tilstand. 

Der blev i 2005 fundet arter af 9 undervandsplanter i søen. På grund af den gode sigtdybde er der 

mange undervandsplanter, som gror ud til ca. 4 meters dybde og en dækningsgrad på 34 %. Søen 

har dominans af grundskudsplanter (Strandbo og Tvepibet lobelie) og andre planter som kun findes 

i de næringsfattige søer, nemlig, Sekshannet bækarve, Liden siv og kransnålalger. Derudover er der 

også en stor forekomst af Hår-tusindblad, som kan være en trussel imod grundskudsplanterne ved 

at den overskygger dem. 

Velling Igelsø (7,6 ha), ligger i Velling Skov mellem Them og Bryrup i Silkeborg Kommune. Søen 

er næringsfattig men svagt brunfarvet af humusstoffer fra skoven omkring søen. Oplandet til 

Velling Igelsø er lille og består overvejende af skov. 

Søen har et relativt lavt klorofylindhold, en sigtdybde på 2,2 m og vurderes derfor at være i god 

økologisk tilstand. Der var tidligere åbne græsarealer langs størstedelen af søen og 

næringsstofindholdet har været en smule lavere og vandet har været mindre brunt. 

Vegetationen blev undersøgt i 2008. Der blev kun fundet tvepibet lobelie et enkelt sted i søen samt 

Liden siv og Vandnavle på lavt vand i den lysåbne vestlige del af søen. Endvidere findes Gul åkande 

i undervandsform. Den samlede dækningsgrad var under 1 % af søens areal og dybdegrænsen var 

3,6 meter. På grund af svagt forhøjet næringsindhold vokser der nu rørskov på det lave vand, som 

tidligere var tilgængelig for undervandsplanterne. 

Søens udformning med få lavvandede områder uden rørskov og en relativt lav sigtdybde giver få 

voksesteder for undervandsplanter. 
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Torup Sø (20 ha), ligger i et dødishul ved Palsgård Skov mellem Hampen og Bryrup i Ikast-Brande 

og Silkeborg kommuner. Søen ligger øverst i Mattrup Å systemet og har stor rekreativ værdi. 

Søen har et højt klorofylindhold og relativt lav sigtdybde på 2,1 m. Dermed har søen en ringe 

økologisk tilstand. Der har været periodevis massiv opblomstring af giftige blågrønalger. En 

væsentlig årsag til den ringe tilstand er frigivelse fra søbunden af ophobet fosfor fra tidligere årtiers 

tilførsel. 

Søen blev forsøgt restaureret ved biomanipulation i 1998, hvor der blev opfisket skaller, dog uden at 

det førte til nævneværdig forbedring af vandkvaliteten. Fra 2003 til 2007 blev der udført 

restaurering af søen ved iltning af bundvandvandet for at mindske den interne belastning og fjerne 

grundlaget for de massive opblomstringer af blågrønalger. 

Ved vegetationsundersøgelser i 2004 og 2007 blev der begge gange registreret 10 arter af 

undervandsplanter, alle robuste arter bortset fra en lille bestand af grundskudsplanten strandbo. 

Det relative plantedækkede areal var imidlertid øget markant fra 3 % i 2004 til 14 % i 2007 og 

dybdeudbredelsen fra 0,9 meter til 3,8 meter. Ved undersøgelsen i 2010 var det plantedækkede 

areal mindsket til 11 % fordelt på 8 arter og dybdegrænsen reduceret til 2,6 meter. 

  

Næringsrig sø (3150) ("Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks"). 

Følgende 5 søer er i vandplanerne for området identificeret som naturtypen Næringsrig sø (3150): 

Halle Sø (32 ha), Stigsholm Sø (22 ha), Kolsø (2,2 ha), Kul Sø (17 ha), Kvind Sø (17 ha). 

Samlet udgør arealet af områdets større søer identificeret som Næringsrig sø: 90,2 ha 

Halle Sø (32 ha) ligger på en hedeslette umiddelbart syd for Kongsø Plantage i Ikast-Brande og 

Silkeborg kommuner. Søen ligger i den øvre del af Mattrup Å systemet og benyttes blandt andet til 

fiskeri. Halle Sø er påvirket af tilførsel af næringsstoffer fra det åbne land, spredt bebyggelse og de 3 

dambrug i oplandet samt fra opstrøms liggende søer. 

Søen har et højt klorofylindhold og en sigtdybde på 1,3 m. Søen har en ringe økologisk tilstand. 

En væsentlig årsag til den ringe sigtdybde er frigivelse fra søbunden af ophobet fosfor fra tidligere 

årtiers tilførsel. 

I 2009 blev der lavet en undersøgelse af undervandsvegetationen i søen. Der blev fundet 4 arter 

med en samlet dækningsgrad på ca. 1 % og en dybdegrænse på 1 meter, hvilket er en fremgang i 

forhold til forrige undersøgelse i 2006, hvor ikke blev fundet nogen planter.  

Stigsholm Sø (22 ha) ligger umiddelbart nedstrøms Halle Sø på en hedeslette syd for Kongsø 

Plantage i Ikast-Brande og Silkeborg kommuner. Søen ligger i den øvre del af Mattrup Å systemet 

og benyttes blandt andet til fiskeri. Stigsholm Sø er påvirket af tilførsel af næringsstoffer fra det 

åbne land, spredt bebyggelse og de 3 dambrug i oplandet, ligesom vandkvaliteten er påvirket af 

forholdene i Halle Sø, der ligger umiddelbart opstrøms. 

Søen har en relativt høj klorofylkoncentration og en sigtdybde på kun 0,9 m. Søen er dermed i 

moderat økologisk tilstand. En væsentlig årsag til den lave sigtdybde er frigivelse fra søbunden af 

ophobet fosfor fra tidligere årtiers tilførsel med forøget planteplanktonproduktion til følge. 

Ved vegetationsundersøgelser i 2004 og 2007 blev der registreret hhv. 8 og 6 arter af 

undervandsplanter. Det plantedækkede areal var i perioden mindsket markant fra 41 % i 2004 til 23 
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% i 2007, hvilket skyldtes en tilbagegang i mængden af tarm-rørhinde. I 2010 var det 

plantedækkede areal øget til 53 % med dominans af vandpest og børstebladet vandaks, men også en 

bestand af kruset vandaks, hvorimod tarm-rørhinde var yderligere reduceret. 

Ved en fiskeundersøgelse i 2005 blev der fanget 6 arter med dominans af skalle (knap 75 %), og 

med aborre og få store gedder. 

Kolsø (2,2 ha) er en lille relativt dyb sø beliggende, omgivet af hedearealer i Skærbæk Plantage 

sydvest for Them i Silkeborg kommune. Søen er dannet ved opstemning af et lille vandløb i bunden 

af en smal og dyb dal. Oplandet til søen er lille og består overvejende af skov og hedearealer. Der er 

ingen overfladiske tilløb, men søen modtager vand fra de omgivende arealer og kildevæld, mens der 

er afløb fra søen via betonbygværk. 

Søen har et lavt næringsindhold og klorofylindhold og stor sigtdybde. Søen økologiske tilstand 

vurderes at være høj. 

Der er ikke lavet egentlig planteundersøgelse i søen, men ved et tidligere tilsyn blev det konstateret, 

at næsten hele søbunden var dækket af undervandsvegetation med dominans af almindelig 

vandpest men også med almindelig forekomst af Brodbladet vandaks. Derudover blev der 

observeret Liden vandaks, Sø-kogleaks (submers) og Storblomstret vandranunkel. 

Fiskebestanden er ikke undersøgt, men der er tidligere udsat regnbueørreder i søen.  

Kvind Sø (17 ha) og Kulsø (17 ha) ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden og har helt 

ensartede natur- og miljøforhold. Søerne gennemstrømmes af afløbet fra Bryrup Langsø, som har et 

stort opland, og søerne er dermed kraftigt påvirket af tilførsel af næringsstoffer fra det åbne land, 

spredt bebyggelse, rensningsanlæg, dambrug og regnvandsudledninger. 

Søerne har et højt klorofylindhold og en lav sigtdybde på 0,9 m. Den økologiske tilstand i søerne 

vurderes at være ringe. Kvælstofindholdet i søvandet er faldet, men der sker fortsat frigørelse af 

fosfor fra søbunden, så høj algevækst i sommerperioden fastholdes. 

Ved en vegetationsundersøgelse i 2007 blev der registreret 4 arter af undervandsplanter med en 

spredt forekomst. Dybdegrænsen for rodfæstede planter var på 1,1 meter og dækningsgraden 

mindre end 1 %. I 2007 blev der foretaget en fiskeundersøgelse i søen. Der blev i alt fundet 5 arter i 

søen, men fiskebestanden er helt domineret af skalle og aborre, karakteristisk for en sø med højt 

næringsindhold. Overvægt af skaller er medvirkende til at fastholde søernes lave sigtdybde, idet 

deres føde er dyreplankton, der under normale forhold græsser planteplankton. 

  

Brunvandet sø (3160) ("Brunvandede søer og vandhuller"). 

Følgende 2 søer er i vandplanerne for området identificeret som naturtypen Brunvandet sø (3160): 

Hund Sø (2,1 ha), Vrads Sande Sø (5,0 ha) 

Samlet udgør arealet af områdets større søer identificeret som Brunvandet sø: 7,1 ha 

Hund Sø (2,1 ha) er en brunvandet skovsø, beliggende i et naturligt næringsfattigt område i Løndal 

skov mellem Them og Bryrup. Søen er en populær badesø. Oplandet til søen er lille og består 

overvejende af skov og udyrkede arealer. Der er ingen overfladiske tilløb, men et mindre afløb i den 

østlige ende, som via Rævekol Bæk og Krudemølle Bæk løber til Salten Å. 
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Søen er brunvandet og har et svagt forhøjet næringsindhold og relativt højt klorofylindhold. 

Dermed vurderes søen at være i ringe økologisk tilstand. En medvirkende årsag er formodentlig 

svag udvaskning fra de omgivende skovarealer. 

Der er tidligere rapporteret om grundskudsplanter i Hund Sø. Det er imidlertid ikke lykkedes at 

finde egentlig undervandsvegetation i søen i de sidste ti år. I 2005 blev den seneste 

vegetationsundersøgelse foretaget. Her blev registreret enkelte områder med almindelig kildemos, 

tørvemosser og vandnavle ud til omkring 0,5 meters dybde.  

Vrads Sande Sø (5,0 ha) ligger i et næringsfattigt hedeområde umiddelbart nordvest for Vrads i 

Silkeborg kommune. Det sydlige bassin er etableret ved opstemning i slutningen af 1960’erne, mens 

det nordlige bassin er etableret omkring 1983. Oplandet til Vrads Sande Sø er lille og består 

udelukkende af udyrkede arealer. Søen har ingen overfladiske tilløb. 

Søen har et forhøjet fosforindhold, højt klorofylindhold og en ringe sigtdybde på 0,5 m og er 

vurderet til at have en ringe økologisk tilstand. En væsentlig årsag til det fortsat høje fosforniveau er 

formodentlig frigivelse fra søbunden af ophobet fosfor, som er tilført gennem årene og kun 

langsomt udvaskes fra søen på grund af meget langsom vandudskiftning. Det er tidligere 

konstateret, at der årligt blev udsat og fodret et større antal ænder i søen, hvilket udgjorde en 

væsentlig næringsstofbelastning til søen. 

Ved en undersøgelse af undervandsvegetationen i søen i 2005 blev der ikke fundet nogen 

undervandsplanter. 

 

2.4 Områdets arter 
 

2.4.1 Habitatområdets udpegede arter 

De arter, der indgår i habitatområdets udpegningsgrundlag, og hvor Naturstyrelsen og 

samarbejdspartnere på nuværende tidspunkt har overvåget arternes forekomst inden for området, 

er kort beskrevet nedenfor. Overvågningsmetoderne er tidligere beskrevet i basisanalysens afsnit 

om datagrundlag. 

 Bæklampret  

Bæklampret lever nedgravet i de dele af vandløbene, hvor strømmen er langsom og som er rig på 

fint, organisk materiale. Gydningen sker på stryg med stenet og gruset bund. På grund af artens valg 

af levested i roligt vand oftest mudret materiale langs vandløbsbredden kan arten være svær at 

registrere ved elektrofiskeri. Bæklampret er i forbindelse med den nationale overvågning eftersøgt 

ved el-fiskeri på ca. 850 vandløbsstationer over hele Danmark. Arten er især udbredt i Jylland, 

mens udbredelsen på Bornholm, Fyn og Sjælland er mere spredt, og på en række øer (Langeland, 

Lolland, Falster, Møn) er den helt fraværende. Overordnet set vurderes arten, dens udbredelse og 

areal af levesteder ikke at være i tilbagegang. Der vurderes desuden at være stabile og levedygtige 

bestande i mange danske vandløb. 

Bæklampret er registreret på 1 station i Skærbæk-systemet i forbindelse med 

vandløbsovervågningen. 
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Overvåget forekomst af bæklampret i området 

 

Stor vandsalamander  

Stor vandsalamander yngler i vandhuller af varierende størrelse og det er ikke ualmindeligt at finde 

den i vandhuller der er mindre end 100 m2. Arten er følsom overfor forurening og overskygning af 

vandhullerne, ligesom tilstedeværelse af fisk kan have negative konsekvenser for arten. Arten er 

også afhængig af raste- og overvintringslokaliteter i umiddelbar nærhed af vandhullerne, hvor der 

er gode skjulesteder, Rastestederne er oftest knyttet til skov og menneskeboliger. Arten er i det 

nationale overvågningsprogram overvåget på ca. 2000 lokaliteter i perioden 2004-2012. Stor 
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vandsalamander er vidt udbredt fra Østjylland og videre østpå. Mod vest i Jylland har arten kun en 

sporadisk eller helt manglende forekomst. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at estimere 

den samlede danske bestand af stor vandsalamander, men der er ikke tegn på at den har været i 

tilbagegang i perioden hvor arten har været overvåget. 

Stor vandsalamander er i forbindelse med overvågningsprogrammet registreret 2 steder i området. 

Begge lokaliteter er desuden registreret og tilstandsvurderet i forbindelse med kortlægning af 

mulige levesteder for arten. 

 

 
Overvåget forekomst af stor vandsalamander i området. 
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Odder 

Odderens udbredelse i Danmark er blevet undersøgt i det nationale overvågningsprogram i 2004 og 

seneste igen i 2011-2012. Artens samlede bestandsstørrelse i Danmark er ukendt, men det vurderes 

at den nationale bestand er i fremgang både hvad angår udbredelse og bestandsstørrelse. I Jylland 

har odderen siden midten af 1980´erne øget sin udbredelse til nu at være vidt udbredt med en god 

levedygtig bestand. Det vurderes, at den er under indvandring til Fyn, men det er endnu uvist, om 

der er etableret en egentlig ynglebestand her, eller om det drejer sig om strejfende individer fra den 

jyske population. På Sjælland blev odderen registreret i 2006, men ikke ved overvågningen i 2011-

12, dette vurderes dog ikke at betyde at arten er forsvundet, men nærmere at overvågning af arter 

med lave bestandstætheder er vanskelig. 

Der er positivt registreret odder på de 5 stationer, der har indgået i overvågningen af arten. Arten er 

registreret tilstede længere nedstrøms i Salten Å- og Mattrup Å-systemerne - og formodes at være 

udbredt i og i forbindelse med områdets vandløb og søer. 

 



Basisanalyse revision 2016-21 

  25 

 

 
Overvåget forekomst af odder i området 

 

 

Blank seglmos 

Blank seglmos er tilknyttet kildevæld med mineralrigt, middelhårdt til relativ kalkholdigt vand. 

Arten findes i både den atlantiske og kontinentale region. I løbet af overvågningsperioden er arten 

fundet i 35 bestande, som udelukkende ligger i Jylland. I det nationale overvågningsprogram 2004-

2011 er udbredelsesområdet for blank seglmos beregnet ud fra de felter på 10x10 km, hvor arten er 

registreret. Da blank seglmos har en vækstform, hvor de enkelte skud grener sig i moslaget og kan 

danne sammenhængende tæpper, er det ikke muligt at opgøre en direkte bestandsstørrelse i de 
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enkelte bestande. I stedet er der foretaget der en vurdering af artens forekomst på et fast defineret 

areal. Resultaterne viser, at der i løbet af overvågningsperioden er fundet en del nye lokaliteter med 

blank seglmos. Denne fremgang vurderes i første række at skyldes den øgede fokus og kendskab til 

arten og er næppe udtryk for en øget udbredelse eller øget bestandsudvikling. 

Blank seglmos er i forbindelse med overvågningen registreret 3 steder i Ansø Enge. 

 

 
Overvåget forekomst af blank seglmos i området 
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2.4.2 Fuglearter 

 

Fuglebeskyttelsesområde 34 - Skovområde syd for Silkeborg 

Ynglefugle 2004-2012 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

hedelærke          

hvepsevåge          

isfugl          

natravn          

rødrygget 

tornskade 

         

sortspætte          

stor hornugle          

Ynglefugle på udpegningsgrundlaget. Antal ynglepar optalt ved NOVANA-overvågningen 2004–2012. Årene 2010-12 

indgår i det igangværende overvågningsprogram, og der er for denne periode alene medtaget data for de år, hvor den 

pågældende art er en del af programmet. 

Hvepsevåge yngler i Danmark primært i ældre, store løvskove, hvor reden placeres i de mere 

lysåbne dele af skoven, og fuglene fouragerer i skoven, men også i lysåbne områder som enge og 

moser i umiddelbar nærhed af skoven. Arten er trækfugl og overvintrer i Afrika syd for Sahara. 

Hvepsevåge er en sky ynglefugl, der overvejende er udbredt i løvskovsområderne øst og nord for 

israndslinjen gennem Jylland og på Fyn og Sjælland. I forbindelse med det nationale 

overvågningsprogram overvåges arten nu på baggrund af kvalitetssikrede data fra DOFbasen. Arten 

blev senest overvåget i 2008. Den samlede danske bestand blev i slutningen af 1980’erne anslået til 

ca. 650 ynglepar, og det vurderes, at såvel bestandsstørrelse som udbredelse har været stabil siden 

1980’erne. 

Arten overvåges i overvågningsprogrammet – NOVANA 2011-15 for første gang. Det vil derfor ved 

programmets afslutning være muligt at give et landsdækkende billede af artens forekomst. 

Stor hornugle genindvandrede i 1984 til Danmark. Indvandringen skete som et resultat af et 

omfattende projekt med udsætning af stor hornugle i Nordtyskland. I Danmark foretrækker arten at 

yngle på skrænter i grusgrave eller i større skove oftest med begrænset menneskelig aktivitet, men 

den træffes også flere steder i grusgrave hvor der stadig forgår gravearbejde. I forbindelse med det 

nationale overvågningsprogram overvåges arten nu på baggrund af kvalitetssikrede data fra 

DOFbasen. Siden 1984 er ynglebestanden steget støt og roligt og det vurderes at der i dag yngler 30-

35 par i Jylland. Arten kan dog være svær at registrere, og antallet kan være lidt højere.  

Arten overvåges i overvågningsprogrammet – NOVANA 2011-15 for første gang. Det vil derfor ved 

programmets afslutning være muligt at give et landsdækkende billede af artens forekomst. 

Natravnen 

Natravnen yngler i Danmark helt overvejende i åbne nåleskove. Arten er trækfugl der overvintre i 

Øst- og Sydafrika. I det nationale overvågningsprogram overvåges arten på baggrund af 

kvalitetssikrede data fra DOFbasen én gang i overvågningsperioden – senest i 2007. Vurderet på 

baggrund af disse data fra 2007 er natravn udbredt i Jylland og pletvis forekommende på øerne. 

Den samlede danske bestand blev i midten af 1990’erne opgjort til 500-600 par. Ynglebestanden af 

natravn er dårlig kendt før 1996, men vurderes som stabil i perioden 1996-2011. Udbredelsen er i 

stigende grad koncentreret i Vest- og Nordjylland, mens arten synes at mangle for områder i 

Østjylland samt på øerne. På baggrund af artens valg af ynglested vurderes der ikke at være 

egentlige trusler mod den i Danmark.  
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Arten overvåges i overvågningsprogrammet – NOVANA 2011-15 for første gang. Det vil derfor ved 

programmets afslutning være muligt at give et landsdækkende billede af artens forekomst. 

Isfugl yngler i skrænter ved åer og søer med klart vand. Den danske bestand er nærmest stand- og 

strejffugle, hvor langt de fleste overvintrer tæt på ynglelokaliteterne. I vintermånederne trækker 

fugle fra vore nabolande til landet for at overvintre. I det nationale overvågningsprogram overvåges 

arten på baggrund af kvalitetssikrede data fra DOFbasen én gang i overvågningsperioden – senest i 

2007. Den samlede danske bestand blev i midten af 1990’erne opgjort til ca. 300 par. 

Bestandsudviklingen for isfugl vurderes på kort sigt i perioden 2004-2011 at være stabil eller i 

fremgang, mens udvikling på længere sigt i perioden 1980-2011 vurderes at have været stigende. 

Arten overvåges i overvågningsprogrammet – NOVANA 2011-15 for første gang. Det vil derfor ved 

programmets afslutning være muligt at give et landsdækkende billede af artens forekomst. 

Sortspætte yngler i Danmark i blandskov, hvor ældre bøgetræer støder op til 

nåletræsbevoksninger, med forekomst af herkulesmyrer og rød skovmyre, der er artens foretrukne 

fødekilde. Arten er standfugl. I det nationale overvågningsprogram overvåges arten på baggrund af 

kvalitetssikrede data fra DOFbasen én gang i overvågningsperioden – senest i 2007. Arten 

indvandrede til Bornholm og Nordsjælland i 1960’erne og i 1970’erne til Sønderjylland og herfra har 

den spredt sig til specielt Østjylland og øvrige dele af Sjælland. Arten overvåges på baggrund af 

kvalitetssikrede data fra DOFbasen én gang i hver overvågningsperiode - senest i 2007. På 

baggrund af disse tal vurderes den samlede danske ynglebestand ar være på 200-250 par. 

Sortspætten har på både kort og længere sigt haft en positiv bestandsudvikling siden den 

indvandrede til landet. Inden for de seneste år er den dog gået kraftig tilbage på bl.a. Bornholm. 

Arten overvåges i overvågningsprogrammet – NOVANA 2011-15 for første gang. Det vil derfor ved 

programmets afslutning være muligt at give et landsdækkende billede af artens forekomst. 

Hedelærke yngler i åbne, sandede områder med lidt spredt vegetation, så som heder, klitheder og 

ryddede områder i nåleskove. Arten er trækfugl som overvintrer i Sydvesteuropa. I det nationale 

overvågningsprogram overvåges arten på baggrund af kvalitetssikrede data fra DOFbasen én gang i 

overvågningsperioden – senest i 2009. Vurderet på baggrund af overvågningsdata fra 2009 er 

hedelærke udbredt i Jylland og kun pletvis forekommende på øerne. Bestandsudviklingen for 

hedelærke har både på kort sigt i overvågningsperioden 2004-2011 og på længere sigt 1980-2011 

formentlig været nærmest stabil. Med artens valg af levested synes der ikke at være egentlige trusler 

mod den i Danmark.  

Arten overvåges i overvågningsprogrammet – NOVANA 2011-15 for første gang. Det vil derfor ved 

programmets afslutning være muligt at give et landsdækkende billede af artens forekomst. 

Rødrygget tornskade yngler i en række mere eller mindre lysåbne naturtyper eks. heder, 

overdrev, ryddede skovområder, ådale under tilgroning m.fl. Arten er en trækfugl der overvintrer i 

Øst- og Sydafrika. I det nationale overvågningsprogram overvåges arten én gang i 

overvågningsperioden på baggrund af kvalitetssikrede data fra DOFbasen - senest i 2009. Vurderet 

på baggrund af disse observationer fra 2009 er rødrygget tornskade udbredt i hele landet. 

Udbredelsen synes at være stabil dog med en vist forskydning mod vest. Bestandsudviklingen for 

arten vurderes som stabil eller i de allerseneste år som i tilbagegang. 

Ødelæggelse af ynglehabitater samt tørke i artens overvintringskvarterer anses som de største 

trusler mod arten. 

Arten overvåges i overvågningsprogrammet – NOVANA 2011-15 for første gang. Det vil derfor ved 

programmets afslutning være muligt at give et landsdækkende billede af artens forekomst.  
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2.5 Naturtilstand og tilstand af arters levesteder 

Overvågningen og kortlægningen af naturtyperne og levesteder for arter viser, at mange af disse i 

forskelligt omfang bliver påvirket af en række faktorer, som kan have betydning for naturtypernes 

og levestedernes tilstand og indhold af dyre- og plantearter. 

Vurdering af naturtypernes naturtilstand bygger på et system, der inddeler forekomster af 

Habitatdirektivets naturtyper i 5 tilstandsklasser, hvor I (høj) er bedst og V (dårlig) er værst. 

Tilstandssystemet er nærmere beskrevet i DCE`s rapport ”Vurdering af naturtilstand”, som er 

indarbejdet som en del af: Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for 

naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder. Som led i beregningen af tilstanden 

beregnes både et artsindeks, baseret på indholdet af plantearter i en cirkel med radius på 5 m og et 

strukturindeks, der i de lysåbne naturtyper er baseret på vegetationshøjden, opvækst af vedplanter, 

forekomst af drængrøfter m.m. For skovnaturtyperne baseres strukturindeks bl.a. på omfang af 

jordbearbejdning, afvandingsforhold, forekomst af invasive arter og trækronernes lagdeling i 

forskellige etager. Artsindeks for søer er beregnet ud fra alle fundne arter i både rørsump og sø. 

Struktur- og artsindeks for den enkelte naturtype vægtes sammen til naturtypens tilstandsklasse på 

arealet. Et højt strukturindeks kombineret med et lavt artsindeks viser, at naturarealet har 

forudsætninger for et højt naturindhold, men at de karakteristiske arter ikke er til stede. Et højt 

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

artsrige forekomster med et stort behov for pleje eller anden indsats. 

  

 
Tilstandsklasser for naturtyper. 

 

Natura 2000-områdernes lysåbne, terrestriske naturtyper blev første gang systematisk kortlagt i 

2004-06. Her blev 23 naturtyper kortlagt. I 2010-12 er de 23 lysåbne naturtyper blevet genkortlagt, 

og de resterende 10 terrestriske naturtyper er blevet inddraget i kortlægningen. For at sikre 

sammenligneligheden er det tilstræbt at indsamle data fra nøjagtig samme steder som i den første 

kortlægning. Det har imidlertid ikke været muligt i alle tilfælde, da den nye kortlægning er 

gennemført efter en lidt mere detaljeret metode samtidig med, at metoden bygger på en mere 

detaljeret definition af de enkelte naturtyper. En grundig beskrivelse af metoden til kortlægning af 

de terrestriske naturtyper i det nationale overvågningsprogram kan ses i den tekniske anvisning.  

Den nye kortlægning er således mere detaljeret og giver dermed et forbedret billede af 

udstrækningen og tilstanden af områdets habitatnatur. 

En sammenligning af resultaterne fra kortlægningerne i 2004-06 og 2010-12 kan i flere 

habitatområder vise, at der tilsyneladende er sket markante udsving både i antallet af naturtyper, 
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deres arealer og deres tilstand. Disse udsving repræsenterer kun i få tilfælde reelle, naturmæssige 

ændringer. I mange tilfælde er udsvingene et resultat af større detaljeringsgrad og metodemæssige 

ændringer i kortlægningen. For dette Natura 2000-område er udsving i kortlagt naturareal og 

vurderet naturtilstand vist og kommenteret neden for. 

Der er ikke udviklet et tilstandsvurderingssystem for de marine naturtyper. Mange af især de 

kystnære marine naturtyper påvirkes som de terrestriske af næringsstofbelastningen. Ligeledes er 

der påvirkninger fra menneskelige forstyrrelser i form af fiskeri og sejllads. 

I forbindelse med kortlægningen er der foretaget dyk og video, som kan give en indikation af et 

områdes rev-type. Derudover er der gennem NOVANA overvåget en række makroalger, og 

blødbundsfauna. Disse parametre kan over tid give en indikation af tilstanden for rev og den bløde 

bund, Blødbundsovervågningen er først indledt i 2012. 

Til denne basisanalyse er der udviklet et system, der vurderer tilstanden af levestedet for en række 

arter. Det drejer sig om arterne klokkefrø, stor vandsalamander og eremit samt 16 arter af 

ynglefugle. Systemet inddeler arternes levested i 5 tilstandsklasser, som beskrevet under 

naturtypernes tilstandssystem. Beregningen af tilstanden er baseret på en række nøglefaktorer, der 

er specielt vigtige for at levestederne kan fungere optimalt for de pågældende arter. Se de tekniske 

anvisninger til kortlægning af levesteder for klokkefrø, stor vandsalamander, eremit og ynglefugle. 
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2.5.1 Forekomst og udvikling i naturtypens areal i dette Natura 2000 område 

Arealfordelingen og udviklingen af de terrestriske naturtypers arealer fremgår af figuren neden for. 

  

 

Fordeling og udvikling af naturtypernes areal. I figuren er der foretaget en sammenstilling af de kortlagte, terrestriske 

naturtypers areal for 1. og 2. kortlægningsperiode. Flere naturtyper var ikke omfattet af kortlægningen 2004-06. 
  

Inden for området er der i alt i den seneste naturtype-kortlægning 2010-12 kortlagt 1058 ha lysåben 

natur. I den første kortlægning af naturtyper blev der i alt kortlagt 844 ha lysåben natur. Forskellen 

i det kortlagte areal er forklaret neden for. 

  

Revling-indlandsklit og Græs-indlandsklit (2320 og 2330). Området rummer flere større områder, 

hvor sandet underlag er blevet vindomlejret – enten før området blev skovdækket eller i forbindelse 

med afskovning i senmiddelalderen. Her er der udviklet indlandsklit-natur. Vegetationen rummer 

tørketålende plantesamfund, der svarer til hedens og er udviklet flere steder i området. Begge 

naturtyper er kortlagt med et større areal ved sidste kortlægning. Årsagen er dels en mere præcis 

opfattelse af naturtypernes forudsætning, dels en mere detaljeret kortlægning i 2. runde. F. eks er et 

større område i Sepstrup Sande nu opfattet som indlandsklit og var før kortlagt som tør hede. 
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Forskellene i de kortlagte udbredelser afspejler derfor formentlig ikke en naturmæssig ændring af 

naturtypernes reelle udbredelse. 

Våd og tør hede (4010 og 4030) samt enekrat (5130). Tør hede er den arealmæssigt væsentligste, 

lysåbne naturtype i området med flere store, veludviklede forekomster. Det kortlagte areal med 

naturtypen er steget væsentligt. Årsagen er dels en mere grundig 2. kortlægning, hvor mange, 

mindre arealer med naturtypen blev nykortlagt, dels at naturtyperne ved 2. kortlægning var mere 

præcist defineret og adskilt. Således er store hedearealer i Kolpendal tidligere opfattet som våd hede 

og nu kortlagt som tør hede. Det forklarer samtidig, at det kortlagte areal med våd hede er 

reduceret. Forskydningen i de kortlagte arealer afspejler tilsyneladende ikke, at hedenaturen i 

området er blevet tørrere, men snarere at kortlægningen nu er mere retvisende. Enekrat optræder i 

området som en ofte mosaikagtig integreret del af hede- og indlandsklit-naturen.. Det kortlagte 

areal med enekrat er reduceret lidt fra første kortlægningen. Årsagen er en mere detaljeret 2. 

kortlægning, hvor det har vist sig, at afstanden mellem enebuskene visse steder er så stor, at 

området må betragtes som hede. Forskydningen er således også medvirkende forklaring på det 

øgede areal med kortlagt tør hede. Reduktionen i kortlagt areal afspejler formentlig ikke, at 

naturtypernes reelle udbredelse er ændret i perioden. 

Surt overdrev (6230). Naturtypen er spredt tilstede i området i mindre, ofte adskilte forekomster af 

græsland på næringsfattig jordbund. Det kortlagte areal med naturtypen er steget væsentligt ved 2. 

kortlægning. Det dækker over, at flere langvarigt opgivne, tidligere landbrugsarealer nu har udviklet 

et naturindhold med arter, der karakteriserer naturtypen. Ændringen afspejler således dels en 

bredere opfattelse af naturtypen, dels, at græsland på lette jorder med stor udvaskning relativt 

hurtigt udvikler sig til naturtypen surt overdrev. 

Tidvis våd eng (6410) og rigkær (7230). Naturtyperne udvikles på arealer med påvirkning af 

udsivende næringsfattigt vand med enten sommerudtørrende eller med permanent høj vandstand 

tæt på overfladen. Naturtyperne er ofte mindre forekomster. Det kortlagte areal med tidvis eng er 

steget væsentligt. Årsagen er dels nyopdagede, mindre arealer i forbindelse med en mere grundig 2. 

kortlægning, dels at arealer tidligere kortlagt som rigkær viste sig ved den mere grundige 2. 

kortlægning at have svingende vandstand og derfor nu henført til naturtypen tidvis våd eng. Dette 

forklarer i stor udstrækning, at det kortlagte rigkærsareal er tilsvarende reduceret. 

Højmose (7110), nedbrudt højmose (7120), hængesæk (7140) og tørvelavning (7150). Naturtyperne 

er spredt tilstede, typisk i afløbsløse lavninger med permanent høj vandstand. Naturtypen højmose 

udvikles meget langsomt og er derfor sjælden. Ofte er der foretaget delvis afvanding eller 

tørvegravning. På disse arealer er der typisk udviklet den degraderede nedbrudt højmose. Ved 2. 

kortlægning har det vist sig, at mindre delarealer kortlagt som højmose havde så påvirket hydrologi, 

at de nu bliver henført til naturtypen nedbrudt højmose. Der er endvidere nykortlagt væsentlige 

arealer med et tilbageværende tørvelag som nedbrudt højmose. Det kortlagte areal med hængesæk 

består typisk af mange mindre forekomster udviklet ved hel eller delvis tilgroning af små vandflader 

eller i kanten af større søer. Det kortlagte areal med naturtypen er svagt øget. Forklaringen er dels, 

at en mere detaljeret kortlægning nu har medtaget flere små områder med hængesæksnatur, dels at 

naturtypen i dette generelt næringsfattige område, naturligt langsomt vil brede sig ved tilgroning af 

vandflader. De små arealer med naturtypen tørvelavning er genkortlagt uden væsentlige ændringer. 

Naturtypen udvikles på små områder med blottet tørv. I dette område medvirker krondyrbestanden 

til at opretholde områder med blottet tørv og en dynamisk udvikling af naturtypen. 

Kildevæld (7220). Naturtypen er udviklet, hvor der er synligt fremsivende vand. I området 

forekommer naturtypen dels som punktformede kilder, omgivet af skov, dels som større, lysåbne, 

ofte mosrige arealer med vandbevægelse – f.eks. i Ansø Enge. Årsagen til den væsentlige stigning i 

det kortlagte areal af naturtypen er en væsentlig mere detaljeret kortlægning, der nu medtager 

mange forekomster i skov. 
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Der er endvidere kortlagt en række mindre forekomster med skovnaturtyper på ikke-

fredskovspligtige arealer. 

 

2.5.2 Naturtypernes tilstand og udvikling 

Tilstanden og udviklingen af de terrestriske naturtyper fremgår af figuren neden for. 

 

De kortlagte naturtypers areal og udvikling fordelt på tilstandsklasser ved kortlægningen i 2004-06 og i 2010-12. 
  

Arealerne med indlandsklit (2320 og 2330) er overvejende i moderat tilstand. Årsagen er primært 

begyndende tilgroning. En mindre andel er i god tilstand. De nykortlagte arealer er typisk i moderat 

tilstand. Arealet med våd hede (4010)er overvejende i god eller i høj tilstand. Årsagen er, at 

forekomsten af karakteristiske arter er høj, og at strukturen er god med relativ ringe grad af 

tilgroning. Godt halvdelen af arealet med tør hede (4030)er i god tilstand. Her er forekomsten af 

karakteristiske arter ligeledes høj. Stigningen i arealandelen af naturtypen med god naturtilstand 

kan i nogen grad tilskrives naturplejeindsats på dele af arealet. En fortsat moderat tilstand på over 

200 ha af naturtypearealet skyldes primært tilgroning med vedplanter og høje urter. Arealet med 

enekrat (5130)er i god eller høj tilstand. Årsagen er veludviklede naturtype-karakteristiske 

strukturer. 

Arealet med registreret surt overdrev (6230)er øget betydeligt. Mange af især de nykortlagte arealer 

er påvirket af tidligere landbrugsdrift og nogle af manglende drift. Andelen af karakteristiske arter 

er derfor relativt lav og tilstanden derfor moderat. Ca. halvdelen af arealet er dog i god tilstand. 
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Arealet med tidvis eng(6410) er helt overvejende i god tilstand. Årsagen er primært et relativt højt 

indhold af karakteristiske arter, der opvejer, at strukturforholdene de fleste steder er forringede 

med høj vegetationshøjde pga. manglende drift. Af det lille areal, der nu er kortlagt som højmose 

(7110) er knap halvdelen i god tilstand, idet både forekomsten af karakteristiske arter og strukturer 

er god. På de øvrige kortlagte højmosearealer er både strukturer og artsindhold forringet. Ca. 

halvdelen af arealet med nedbrudt højmose (7120) er i moderat tilstand – primært pga. af tilgroning 

og forekomst af invasive arter. Resten er i god tilstand, indikerende en mulighed for udvikling mod 

aktiv højmose. Den overvejende andel af arealerne med hængesæk (7140) og tørvelavning (7150) 

har en god naturtilstand. Årsagen er dels gode strukturer med høj grad af intakt hydrologi og god 

forekomst af karakteristiske arter. Karakteristisk for dette store, relativt upåvirkede område er, at 

arealet med kildevæld (7220) har en høj naturtilstand. Årsagen er primært høj forekomst af positive 

strukturer med intakt hydrologi samt høj forekomst af karakteristiske arter. Næsten hele det 

kortlagte areal med rigkær (7230) har en god naturtilstand. En væsentlig årsag er, at de arealer, der 

nu er kortlagt som naturtypen har en god forekomst af karakteristiske arter, der opvejer, at 

strukturforholdene de fleste steder er forringede med høj vegetationshøjde pga. manglende drift. 

  

2.5.3 Sø-natur 

Søer under 5 ha er naturtype-kortlagt på baggrund af vegetation og en række strukturparametre, 

metoden er grundig beskrevet i den tekniske anvisning via DCE´s hjemmeside. I områder, hvor der 

er foretaget kortlægning af levesteder for vandhulsarter, indgår disse vandhuller i kortlægningen. 

Der er ikke udviklet et tilsvarende system til habitat-naturtype-kortlægning og tilstandsvurdering af 

søer over 5 ha. Større søers miljø- og naturtilstand er beskrevet i vandplanen for området.  

 

 
Antal og tilstand af de kortlagte småsøer i området. 
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Af områdets 32 kortlagte småsøer er der foretaget beregning af naturtilstand på 17 

søer. Hovedparten af de tilstandsvurderede småsøer (12) er i god eller høj tilstand. De resterende 15 

søer er udelukkende naturtype-identificeret i forbindelse med levestedskortlægningen af 

vandhulsarter. Der er derfor ikke foretaget beregning af naturtilstand for disse småsøer. 

 

2.5.4 Levestedskortlægning og tilstandsvurdering 

 

Inden for området er der foretaget kortlægning af levesteder for enkelte arter. Kortlægningen er 

foretaget ved registrering af relevante biologiske og strukturelle forhold i områdets småsøer - og for 

eremits vedkommende, strukturparametre knyttet til gamle træer. Der er tilsvarende kortlagt og 

tilstandsvurderet levesteder for nogle af områdets udpegede ynglefugle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arter 

 

Der er kortlagt 27 mulige levesteder for stor vandsalamander jævnt fordelt inden for området. 
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Kortlagte levesteder for stor vandsalamander 
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Tilstandsvurdering af områdets kortlagte levesteder. 

 

Der er inden for området kortlagt og tilstandsvurderet 27 mulige levesteder. Den helt overvejende 

andel af de kortlagte levesteder er i god eller høj tilstand og dermed vurderet som velegnede for 

arten. 

De enkelte levesteders tilstand kan ses præsenteret på kort via Naturstyrelsens MiljøGis 
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2.6 Foreløbig vurdering af negative påvirkninger (trusler mod 
naturtilstanden) 

Negative påvirkninger/trusler defineres i denne sammenhæng som påvirkninger, der - hver for sig 

eller i kombination indebærer en forhindring eller væsentlig forsinkelse af muligheden for, at 

naturtypen eller levestedet kan opnå gunstig bevaringsstatus. Det er således nødvendigt – på kort 

eller langt sigt - at imødegå truslen, hvis naturtypen eller levestedet skal sikres gunstig 

bevaringsstatus. 

  

2.6.1 Trusler, der vurderes konkret i denne basisanalyse 

Vurdering af en række væsentlige trusler har indgået konkret i kortlægning og tilstandsvurdering af 

naturtyper og levesteder inden for det gennemførte NOVANA-program. Der er desuden foretaget 

vurdering af registrerbare trusler for arter. Der er tale om kendte og aktuelle trusler med fokus på 

de forhold, som det er muligt at håndtere forvaltningsmæssigt. 

Omfanget af disse trusler for dette områdes lysåbne naturtyper og levesteder er vist neden for og 

betydningen er konkret beskrevet og vurderet. I den konkrete tekst under hver trussel medtages 

omtale af arter, hvor truslen også har betydning for en eller flere arter på udpegningsgrundlaget. 

Dokumenterede trusler for arter er desuden vurderet selvstændigt. 

Det drejer sig om truslerne tilgroning, uhensigtsmæssig hydrologi, direkte påvirkning fra 

landbrugsdrift, forekomst af invasive arter, erhvervsmæssigt fiskeri i marine naturtyper og 

forstyrrelse af fugle og havpattedyr samt prædation. 

  

Tilgroning af lyskrævende naturtyper med høje urter eller vedplanter 

De fleste lysåbne naturtyper er afhængige af græsning eller høslæt – oftest som et led i ekstensiv 

landbrugsdrift. Ved ophør af græsning eller høslæt vil naturarealet gro til i høje urter og vedplanter, 

og de lyskrævende, lavtvoksende arter, der er karakteristiske for naturtyperne bliver udkonkurreret. 

Ved naturtypekortlægningen er dækningsgraden af forskellige struktur-elementer vurderet, bl.a. 

dækningsgraden af middelhøje græs-/urtevegetation (15 – 50 cm), dækningsgraden af høj græs-

/urtevegetation (over 50 cm) og kronedækket af træer og buske. Dækningsgraden er vurderet på en 

skala fra 1-5. Resultaterne er vist – fordelt på naturtyper – i de efterfølgende figurer. 

Omfanget og betydningen af tilgroningstruslen er vurderet ved at sammenholde de indsamlede 

oplysninger om tilgroning med middelhøje urter, høje urter samt med træer og buske. 
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Andel af de kortlagte, lyskrævende naturtyper med tilgroning af 15-50 cm høje urter. 
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Andel af de kortlagte, lyskrævende naturtyper med tilgroning af urter over 50 cm. 
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Andel af de kortlagte, lyskrævende naturtyper med tilgroning af buske og træer. 
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Registret tilgroning med middelhøje og høje urter: På indlandsklitarealerne er næringsindholdet så 

lavt, at urtetilgroning naturligt er meget langsom på trods af manglende ekstensiv drift, mens 

hængesæk naturligt vil have et vist indhold af højere urter - f.eks. næbstar. Tilgroning med 

middelhøje urter på en del af højmosearealet er et udtryk for, at dele af højmosearealet er påvirket 

af afvanding og dermed et forøget næringsindhold. På arealerne med rigkær og tidvis våd eng er der 

registreret væsentlig tilgroning med middelhøje og høje urter, som kan bortskygge den 

lavtvoksende del af plantearterne. Tilstanden afspejler, at der ikke er registreret drift på disse 

arealer. På arealerne med våd og tør hede er der tilsvarende registreret væsentlig tilgroning med 

middelhøje urter. Der er her især tale om opvækst af græs, som konkurrerer med 

dværgbuskvegetationen. Opvækst af græs på hedearealerne favoriseres af kvælstofdepositionen fra 

luften, og indikerer, at der kun på ca halvdelen af hedearealet foregår drift med naturplejeformål. 

På en væsentlig del af overdrevsarealet er der tilsvarende registreret høj grad af tilgroning med 

middelhøje urter. 

Det fremgår, at der generelt er registreret moderat tilgroning med vedplanter på en væsentlig andel 

af stort set alle lysåbne naturtyper. For enekrat er en høj grad af vedplantedækning naturlig. For 

overdrev er en ikke for høj andel af buske og træer et naturligt element i overdrevsnaturen og udgør 

i begrænset omfang derfor ikke en trussel. For hængesæk og højmose sker vedplantetilgroningen 

megt langsomt, hvis hydrologien er intakt. For naturtyperne hede, indlandsklit, tidvis våd eng og 

rigkær er vedplantetilgroningen et udtryk for manglende drift. Fremskreden vedplantetilgroning 

bortskygger den lyskrævende vegetation.  

Af områdets udpegede fugle er specielt hedelærkes og hvepsevåges levesteder truet af tilgroningen. 

Uhensigtsmæssig hydrologi i vådbundsnaturtyper 

Inddigning og kunstig afvanding med grøfter, dræn eller pumper forandrer naturen og kan føre til 

ændring i vegetationen, således at den naturlige, naturtype-karakteristiske vådbundsvegetation 

erstattes af en vegetation, der i højere grad præges af mere almindelige, konkurrence-stærke 

tørbundsarter. 

Ved naturtypekortlægningen er det på lavbundsarealer vurderet, hvor stor effekt afvanding har på 

vegetationens sammensætning af arter. Effekten er angivet på en skala fra 1-5. Resultaterne er vist i 

figuren nedenfor – fordelt på naturtyper. 
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Andel af de kortlagte naturtyper med udtørring/grøftning eller anden afvanding 1. Ingen afvanding 2. Nogen afvanding 

3. Tydelige tegn på afvanding 4. Afvanding udbredt 5. Fuldstændig afvandet. 
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Det ses, at specielt på naturtypearealet med hængesæk, tidvis våd eng og våd hede er der for en 

mindre andel registret tydelige tegn på afvanding, mens op mod 1/4 af arealet er registreret med 

nogen afvanding. På arealet med højmose er det registreret, at ca 2/3 af arealet i nogen grad er 

påvirket af afvanding. Specielt for højmose-naturen kan blot svag afvanding indebære fald i 

naturtilstand og øget risiko for tilgroning. Der er endvidere registreret tydelige og udbredte tegn på 

afvanding på arealet med nedbrudt højmose. Denne registrering er oplagt forbundet til arealernes 

karakter af netop nedbrudt højmose. Ved genopretning af hydrologien vil en del af disse arealer 

kunne udvikle sig mod aktiv højmose. 

Direkte påvirkning fra landbrugsdrift på tilstødende arealer 

Intensiv landbrugsdrift på arealer, der grænser lige op til naturarealer, kan indebære en negativ 

påvirkning af naturindholdet i randområdet som følge af afdrift/udskylning af overskud af gødning 

eller sprøjtemidler. Forøget næringsindhold kan medføre, at naturtypens karakteristiske arter 

udkonkurreres af højtvoksende arter, der favoriseres af det forøgede næringsindhold. Direkte 

tilførsel på naturarealet har samme effekt. 

Ved naturtypekortlægningen er det samlede omfang af gødskning, tilskudsfodring og afdrift fra 

sprøjtning på arealet vurderet. Arealandelen er angivet på en skala fra 1-5. Resultaterne er vist i 

figuren – fordelt på naturtyper. 
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Andel af de kortlagte naturtyper med direkte påvirkning fra landbrugsdrift på tilstødende arealer. 
  

Næsten alle områdets lysåbne naturtype-arealer er omgivet af skov, andre naturarealer, søer eller 

vandløb. Det er årsagen til, at kun en meget lille andel af naturarealerne er påvirket direkte af 

landbrugsdrift på de tilstødende arealer. Kun på overdrevsarealerne ses der en negativ påvirkning 

på en større arealandel, idet en del af de registrerede overdrevsarealer ligger i åbne, 

landbrugsprægede områder.  

Forekomst af invasive arter 

Invasive plantearter er ikke-hjemmehørende arter, der fortrænger naturlig vegetation. Forekomst af 

invasive arter er en trussel, fordi arterne breder sig ekspansivt og udkonkurrerer de arter, der er 

karakteristiske for naturtyperne. Invasive arter er særlig et problem i kyst- og klitnaturtyperne samt 

på hederne. 

Ved naturtypekortlægningen er det vurderet, på hvor stor en andel af det samlede areal, der 

forekommer en eller flere af de invasive arter, der er opført i Appendiks 2 til den tekniske anvisning 

for kortlægningen. Resultaterne er vist - fordelt på naturtyper – i figuren nedenfor. 
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Andel af de kortlagte naturtyper med forekomst af invasive arter. 
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Det ses, at der er registreret tilstedeværelse af invasive arter på en væsentlig andel af specielt 

arealerne med indlandsklit, hede, tidvis våd eng og rigkær. Det drejer sig helt overvejende om 

opvækst af nåletræer, der optræder invasivt. 

Forstyrrelser af fugle og havpattedyr 

DCE har vurderet betydningen af forstyrrelse for Natura 2000-områdernes udpegede arter, samt 

vurderet om eksisterende beskyttelsesbestemmelser er tilstrækkelige -Vurdering af 

forstyrrelsestrusler i Natura 2000-områderne. Der er ikke foretaget særskilt vurdering af 

forstyrrelsestrusler i dette Natura 2000-område. 

  

2.6.2 Trusler, der ikke er omfattet af denne basisanalyse 

 

Næringsberigelse (eutrofiering) 

Et forøget plantenæringsindhold af primært kvælstofforbindelser i naturtyperne medfører generelt, 

at der sker ændringer i konkurrenceforholdene mod mere kvælstofelskende arter. Effekter på en 

række artsgrupper er nogenlunde ens på tværs af økosystemer med en generel nedgang i de 

kvælstoffølsomme arter, som oftest er karakteristiske for naturtyper i god naturtilstand. 

Problemstillingen er nærmere beskrevet i kap. 25.11 i Natur og Landbruskommissionens 

statusrapport fra 2012. 

Den uhensigtsmæssige næringsberigelse kan stamme fra flere kilder: 

 Deposition af luftbårne kvælstofforbindelser herunder ammoniak er ofte den væsentligste 

påvirkning af mange naturligt næringsfattige naturtyper. Naturtyperne har forskellig 

sårbarhed over for kvælstofdepositionen. Der er generelt sket et fald i den luftbårne 

kvælstofbelastning af naturarealerne inden for de seneste år. Faldet skyldes en nedgang i 

udledningen fra både danske kilder og udenlandske kilder. Denne reduktion forventes at 

fortsætte som følge af national og udenlandsk regulering. På trods af reduktionen er 

tålegrænserne fortsat overskredet på en væsentlig andel af naturarealerne, og det giver 

forringede muligheder for på sigt at opnå eller fastholde en gunstig naturtilstand. 

Emissionen fra landbrug reguleres gennem husdyrgodkendelsesloven. Med den seneste 

regulering af loven i 2010 indførtes skærpede krav til godkendelse af husdyrbrug, så der 

reguleres på den maksimalt tilladte ammoniakdeposition fra lokale husdyrbrug til sårbare 

naturområder. Denne regulering bidrager til at mindske væsentlige miljøpåvirkninger med 

ammoniak som følge af lokale påvirkninger af naturområder fra husdyrbrug. 

 Overfladisk tilførsel eller tilførsel med drænvand fra tilgrænsende, gødskede 

dyrkningsarealer. Påvirkningen afhænger af topografien og dyrkningspraksis på 

naboarealer. Randzonelovens indførelse af 10 m randzoner langs visse vandløb vil 

begrænse den negative effekt for søer, vandhuller og vandløb 

 Fastholdt pulje af næring fra tidligere gødskning. Denne pulje kan gradvis nedsættes ved 

i en årrække at vælge en driftsform, der aktivt fjerner næringsstoffer fra naturarealet.  

 Tilførsel med udstrømmende, næringsberiget grundvand. Belastningen af grundvandet 

med nedsivende næringsstoffer reguleres af gødskningsloven. Der er igangsat et projekt i 

regi af det nationale overvågningsprogram, der generelt skal belyse sammenhængen 

mellem grundvandskvalitet og naturtilstand i grundvandsafhængige naturtyper. 

Vandindvinding 

Kilder, rigkær og andre grundvandsafhængige, terrestriske naturtyper er helt afhængige af en høj 

grundvandsstand samt mængden og kvaliteten af det udstrømmende grundvand. Indvinding af 
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grundvand til fx drikkevand og vandingsformål kan reducere grundvandstrykket, som igen kan 

reducere mængden af udsivende grundvand til naturtyperne og en generel sænkning af 

vandstanden. En sådan udtørring betyder ændring i vegetationen fra en våd mose med udbredt 

forekomst af mosser til en mere engagtig vegetation. Udtørringen kan ligeledes resultere i en 

eutrofiering. Tilknyttede dyre- og plantearter vil ligeledes blive negativt påvirkede. 

  

Miljøfarlige stoffer 

Tilstedeværelse af udvalgte miljøfarlige stoffer i vandmiljøet overvåges i det nationale 

overvågningsprogram. Den konkrete betydning for arter og naturtyper er ikke systematisk opgjort. 

Tilstedeværelsen af stofferne reguleres af miljøbeskyttelsesloven og gennem vandplanlægningen. 

  

Prædation 

Prædation fra særlig ræv og mink kan lokalt indebære en meget væsentlig negativ påvirkning af små 

ynglefugle-bestande. Prædation fra fisk kan i småsøer have væsentlig negativ indflydelse på padde-

bestande. Overvågning af prædationen på ynglefuglearter indgår endnu ikke i NOVANA-

programmet, hvorfor en konkret vurdering af betydningen heraf ikke indgår i denne basisanalyse. 

Tilstedeværelse af fisk i småsøer indgår i tilstandsvurderingen af levesteder for padder. 

Naturstyrelsen udsendte i foråret 2012 en ny minkforvaltningsplan, som særligt tager hensyn til 

ynglefugle i Natura 2000-områderne, ligesom prædation i et vist omfang reguleres i 1. planperiode. 

  

2.7 Igangværende indsats 

Den 1. generation af Natura 2000-planer blev udstedt i december 2011, og de opfølgende 

handleplaner endelig vedtaget med udgangen af 2012. Statslige lodsejere har enten udarbejdet 

særlige drifts- og plejeplaner eller har andre forvaltningsplaner, som opfylder Natura 2000-

planernes krav til indsats. Alle statslige lodsejere vurderer, at den samlede, planlagte indsats er 

gennemført med udgangen af planperioden i 2015. 

Det forudsættes, at de aktiviteter, der er beskrevet i kommunale og statslige handleplaner, ligeledes 

gennemføres i første planperiode. 

Indsatsen efter den gældende plan er ikke afspejlet i de data, der ligger til grund for basisanalysen, 

fordi flere af indsatserne ikke var igangsat ved dataindsamlingen, og fordi naturens økologiske 

træghed medfører, at resultatet i naturtilstanden i de fleste tilfælde først kan erkendes efter en 

årrække. 

De første Natura 2000-planer fastlagde rammerne for en række grundlæggende handleplan-tiltag, 

som f.eks. rydninger, forbedrede hydrologiske forhold og iværksættelse af plejetiltag. Life-projekter, 

projekter og indsatser med tilskud fra landdistriktsordningerne (LDP) samt kommunale/statslige 

projekter bidrager til at gennemføre Natura 2000-plan 2010-15. 

I dette Natura 2000-område er følgende tiltag iværksat: 
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Arealer med tilsagn til naturpleje-indsats under LDP-ordningerne inden for Natura 2000-området. 
 

I tabellen oven for dækker samlet pleje over nettoarealet med ansøgt støtte til naturpleje-indsats. 

Specielt i forbindelse med igangsætning af naturpleje kan der til det samme areal være ansøgt om 

flere typer af indsats – f.eks. både rydning og forberedelse til græsning med hegnssætning. 

I Natura 2000-området er der indgået aftaler om tilskud til naturpleje med græsning eller høslæt 

på 336 ha. Der er indgået aftaler om forundersøgelse til ændring af hydrologien på et mindre areal. 

 

 

Ved indsamlingen af data fra de driftsafhængige, lysåbne naturtyper blev der registreret, om arealet 

på kortlægningstidspunktet var i hensigtsmæssig drift til sikring af lysåbne forhold. Resultaterne er 

vist i figurerne nedenfor. 
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 Andel af græsnings- eller høslætsdrift fordelt på naturtyper 

Det ses mere generelt, at der er registreret naturplejedrift i form af græsning, høslæt eller slåning på 

en begrænset andel af det kortlagte naturareal. På ca. ½ af arealet med tør hede er der registreret 

drift i form af enten græsning eller slåning. Den registrerede drift på arealet med tørvelavning 

dækker over påvirkning fra krondyr. 

Især følgende af de kortlagte naturtyper er afhængige af kontinuert eller periodevis lyssættende 

drift for at opretholde eller udvikle gunstig naturtilstand: Enekrat, indlandsklit, rigkær, tidvis våd 

eng, overdrev samt tør og våd hede. 
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