NOTAT

Rettelsesblad
Natura 2000-plan nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

J.nr. NST-422-573
Ref. Naturstyrelsen Aalborg
Dato 13. feb. 2012

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
målsætningen er langsigtet, og indsatsprogrammet bygger på faktuelle forhold på arealerne og ikke
den beregnede skov/naturtilstand. Fejlrettelsen betyder dog, at Natura2000 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 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord:
”Ny figur 4

Figur 4. Natur-/skovtilstand for de af Natura 2000-områdets naturtyper, som er tilstandsvurderet.
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NOTAT

Af figur 4 fremgår det, at hele arealet med skovnatur har gunstig skovtilstand, mens ca.
halvdelen af de lysåbne naturtyper har gunstig naturtilstand.
Over halvdelen af arealet med grå/grøn klit, enebærklit og enekrat, samt en tredjedel af
strandengen og næsten hele arealet med klitlavning har ugunstig naturtilstand.
Underliggende data for tilstandsvurderingerne viser, at dette primært skyldes problemer med
tilgroning med høje urter og græsser samt vedplanter i klitlavning, enebærklit og enekrat, samt
problemer med invasive arter og afvanding for strandeng.”

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler
Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1095

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Havlampret

Trussel:
Spærringer i vandløb

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3
4

Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Fiskeri med stående redskaber

Habitatområde:

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1099

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Flodlampret

Trussel:
Spærringer i vandløb

Indsats:
Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Fiskeri med stående redskaber

17. november 2011

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:

Side 1 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1103

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Stavsild

Trussel:
Spærringer i vandløb

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3
4

Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Fiskeri med stående redskaber

Habitatområde:

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1110

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Sandbanker med lavvandet
vedvarende dække af havvand

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Invasive arter

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

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:
Virkemidler mod truslen søges udviklet i samarbejde med
Europa-Kommissionen og evt. andre EU-lande for at afklare
evt. indsats i efterfølgende planperiode

17. november 2011

Side 2 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1130

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Flodmundinger

Trussel:
Vedligehold af sejlrender

Indsats:
Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger

1

Sigtelinje
2
3
4
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

Hindring af landskabsdynamik

Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 3 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1140

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

Trussel:

Indsats:

Næringsstofbelastning

1

Sigtelinje
2
3
4

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Invasive arter

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Miljøfarlige stoffer

Reduktion af miljøfarlige stoffer

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Tilgroning med uønsket art

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje

Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1150

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

* Kystlaguner og strandsøer

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Tilgroning med uønsket art

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje

17. november 2011

Side 4 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1160

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Større lavvandede bugter og vige

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3
4

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Fiskeri med slæbende redskaber
ved bunden (bundtrawl)

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Virkemidler mod truslen søges udviklet i samarbejde med
Europa-Kommissionen og evt. andre EU-lande for at afklare
evt. indsats i efterfølgende planperiode

Miljøfarlige stoffer

Reduktion af miljøfarlige stoffer

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1210

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Enårig vegetation på stenede
strandvolde

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:
Ingen Indsats i 1. planperiode

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

17. november 2011

Side 5 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:
1310

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

Trussel:
Hindring af landskabsdynamik

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Indsats:
Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Tilgroning med uønsket art

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje

17. november 2011

Side 6 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1330

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Strandenge

Trussel:
Uhensigtsmæssig hydrologi

Indsats:
Forbedring af hydrologi

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
Standsning af pumper
Fri dynamik

Tilgroning med græs og høje urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
Afgræsning

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
Afgræsning

Inddigning

Genskabelse af naturlig dynamik

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 7 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1355

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Odder

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3
4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1365

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Spættet sæl

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:
Ingen Indsats i 1. planperiode

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

17. november 2011

Side 8 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1903

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Mygblomst

Trussel:

Indsats:

Tilgroning med vedplanter

1

Sigtelinje
2
3
4

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Små bestande

Udvidelse af naturarealet

Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer
Naturpleje

Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

2110

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Forstrand og begyndende klitdannelser

Trussel:
Hindring af landskabsdynamik

Indsats:
Genskabelse af naturlig dynamik

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 9 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

2120

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Hvide klitter og vandremiler

Trussel:
Invasive arter

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3
4

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

2130

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

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

Trussel:
Tilgroning med vedplanter

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

17. november 2011

Side 10 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

2140

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

* Kystklitter med dværgbuskvegetation
(klithede)

Trussel:

Indsats:

Tilgroning med vedplanter

1

Sigtelinje
2
3
4

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

2170

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Kystklitter med gråris

Trussel:
Atmosfærisk N-deposition

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 11 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

2180

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Kystklitter med selvsåede bestande af
hjemmehørende træarter

Trussel:

Indsats:

Atmosfærisk N-deposition

1

Sigtelinje
2
3
4

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

2190

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Fugtige klitlavninger

Trussel:
Tilgroning med vedplanter

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

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

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

17. november 2011

Side 12 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

2250

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

* Kystklitter med enebær

Trussel:
Tilgroning med vedplanter

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3
4

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

3140

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Kalkrige søer og vandhuller med
kransnålalger

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:
Ingen Indsats i 1. planperiode

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

17. november 2011

Side 13 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

3150

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Næringsrige søer og vandhuller med
flydeplanter eller store vandaks

Trussel:

Indsats:

Ingen kendte trusler

1

Sigtelinje
2
3
4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

3160

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Brunvandede søer og vandhuller

Trussel:

Indsats:

Ingen kendte trusler

1

Sigtelinje
2
3
4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

3260

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Vandløb med vandplanter

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:
Ingen Indsats i 1. planperiode

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

17. november 2011

Side 14 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

4030

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Tørre dværgbusksamfund (heder)

Trussel:
Arealreduktion/ fragmentering

Indsats:
Udvidelse af naturarealet

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Næringsstofbelastning

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Tilgroning med græs og høje urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet
Hedepleje

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

17. november 2011

Side 15 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

5130

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Enekrat på heder, overdrev eller
skrænter

Trussel:
Atmosfærisk N-deposition

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Tilgroning med græs og høje urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Næringsstofbelastning

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

17. november 2011

Side 16 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

6120

Gunstig

Bevaring af gunstig status

* Meget tør overdrevs- eller
skræntvegetation på kalkholdigt sand

Trussel:
Tilgroning med græs og høje urter

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Arealreduktion/ fragmentering

Udvidelse af naturarealet

Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje
Etablering på §3-arealer

Arealreduktion/ fragmentering

17. november 2011

Udvidelse af naturarealet

Mulige virkemidler til truslen:

Side 17 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:
6210

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

Trussel:
Tilgroning med vedplanter

Indsats:
Naturpleje

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

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

17. november 2011

Side 18 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

6230

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

* Artsrige overdrev eller græsheder på
mere eller mindre sur bund

Trussel:
Tilgroning med vedplanter

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Tilgroning med græs og høje urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning

Arealreduktion/ fragmentering

Udvidelse af naturarealet

Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer
Etablering på driftsarealer
Afgræsning

17. november 2011

Side 19 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

6410

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Tidvis våde enge på mager eller kalkrig
bund, ofte med blåtop

Trussel:
Tilgroning med græs og høje urter

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Arealreduktion/ fragmentering

Udvidelse af naturarealet

Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer

17. november 2011

Side 20 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

7230

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Rigkær

Trussel:
Atmosfærisk N-deposition

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Arealreduktion/ fragmentering

Udvidelse af naturarealet

Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer
Etablering på driftsarealer
Afgræsning
Afskæring af dræn og grøfter
Rydning af vedplanter

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

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

17. november 2011

Side 21 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

9110

Ugunstig

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Bøgeskove på morbund uden kristtorn

Trussel:

Indsats:

Utilstrækkelig beskyttelse

1

Sigtelinje
2
3
4

Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede
arealer

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

9130

Ugunstig

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Bøgeskove på muldbund

Trussel:
Utilstrækkelig beskyttelse

Indsats:
Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede
arealer

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 22 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

9160

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Egeskove og blandskove på mere eller
mindre rig jordbund

Trussel:

Indsats:

Atmosfærisk N-deposition

1

Sigtelinje
2
3
4

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

9190

Ugunstig

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Stilkegeskove og -krat på mager sur
bund

Trussel:

Indsats:

Atmosfærisk N-deposition

1

Sigtelinje
2
3
4

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

91D0

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

* Skovbevoksede tørvemoser

Trussel:
Atmosfærisk N-deposition

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 23 af 41

Natura 2000-område:
Habitatområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

91E0

Ugunstig

Bevaring eller genopretning af gunstig status

* Elle- og askeskove ved vandløb, søer
og væld

Trussel:
Utilstrækkelig beskyttelse

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3
4

Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede
arealer

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Fugleområde:

2 Ålborg Bugt, nordlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Sangsvane

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

17. november 2011

Side 24 af 41

Natura 2000-område:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Fugleområde:

2 Ålborg Bugt, nordlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Pibesvane

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Olieforurening

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Fugleområde:

2 Ålborg Bugt, nordlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Lysbuget knortegås

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Tilgroning med græs og høje
urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

17. november 2011

Side 25 af 41

Natura 2000-område:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Fugleområde:

2 Ålborg Bugt, nordlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Gravand

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Tilgroning med græs og høje
urter

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Fugleområde:

2 Ålborg Bugt, nordlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Bjergand

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:

Indsats:

Olieforurening

Næringsstofbelastning

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

17. november 2011

Side 26 af 41

Natura 2000-område:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Fugleområde:

2 Ålborg Bugt, nordlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Ederfugl

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Olieforurening

Næringsstofbelastning

Mulige virkemidler til truslen:

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Fugleområde:

2 Ålborg Bugt, nordlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Sortand

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Olieforurening

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 27 af 41

Natura 2000-område:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Fugleområde:

2 Ålborg Bugt, nordlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Fløjlsand

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Olieforurening

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Fugleområde:

2 Ålborg Bugt, nordlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Hjejle

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Tilgroning med græs og høje
urter

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

17. november 2011

Side 28 af 41

Natura 2000-område:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Fugleområde:

2 Ålborg Bugt, nordlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Almindelig ryle

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Forstyrrelser

Indsats:
Beskyttelse mod forstyrrelser

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
Forstyrrelsesfrie områder

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

Uhensigtsmæssig hydrologi

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Overrisling af enge med drænvand
Standsning af pumper

Uhensigtsmæssig drift

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Ekstensivering af græsning

Prædation

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

17. november 2011

Side 29 af 41

Natura 2000-område:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Fugleområde:

2 Ålborg Bugt, nordlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Havterne

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Forstyrrelser

Indsats:
Beskyttelse mod forstyrrelser

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang

Næringsstofbelastning

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Tilgroning

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Prædation

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

17. november 2011

Side 30 af 41

Natura 2000-område:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Fugleområde:

2 Ålborg Bugt, nordlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Dværgterne

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Tilgroning med græs og høje
urter

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Prædation

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
Naturforvaltning

Forstyrrelser

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder
Regulering af adgang

17. november 2011

Side 31 af 41

Natura 2000-område:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Fugleområde:

2 Ålborg Bugt, nordlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Splitterne

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Forstyrrelser

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang

Ikke afpasset naturpleje

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift

Prædation

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Fugleområde:

15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Knopsvane

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
Faglig udredning

Olieforurening

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 32 af 41

Natura 2000-område:
Fugleområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Sangsvane

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
Faglig udredning

Tilgroning med græs og høje
urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Olieforurening

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Fugleområde:

15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Pibesvane

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Tilgroning med græs og høje
urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Olieforurening

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 33 af 41

Natura 2000-område:
Fugleområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Lysbuget knortegås

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Tilgroning med græs og høje
urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Olieforurening

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Fugleområde:

15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Gravand

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Tilgroning med græs og høje
urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Olieforurening

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område:
Fugleområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Bjergand

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Olieforurening

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Fugleområde:

15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Ederfugl

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Olieforurening

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område:
Fugleområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Sortand

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Olieforurening

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Fugleområde:

15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Fløjlsand

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Olieforurening

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område:
Fugleområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Hvinand

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Olieforurening

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Fugleområde:

15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Stor skallesluger

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Olieforurening

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område:
Fugleområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Klyde

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Forstyrrelser

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang

Tilgroning med græs og høje
urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Prædation

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Fugleområde:

15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Hjejle

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Tilgroning med græs og høje
urter

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet
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Natura 2000-område:
Fugleområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Fjordterne

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Forstyrrelser

Indsats:
Beskyttelse mod forstyrrelser

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
Forstyrrelsesfrie områder

Tilgroning med græs og høje
urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning

Prædation

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

17. november 2011

Side 39 af 41

Natura 2000-område:
Fugleområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Havterne

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Tilgroning med vedplanter

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

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

Prædation

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

17. november 2011

Side 40 af 41

Natura 2000-område:
Fugleområde:

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Dværgterne

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Tilgroning med græs og høje
urter

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning

Forstyrrelser

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder

Prædation

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Høringsnotat for Natura 2000-plan
NOTAT
vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV)
Forslag til Natura 2000-plan nr. N14
Habitatområde H14
Fuglebekyttelsesområde F2 og F15
Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udkast til Natura 2000-plan var i offentlig høring den 4. oktober 2010. Høringsfristen udløb den 6.
april 2011.
Høringsmateriale, høringssvar og høringsnotater kan ses på
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/
og
http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx
Forslag til Natura 2000-plan er annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante
myndigheder (jf. miljømålsloven § 43 og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000skovplaner § 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. N14 er der modtaget i alt 23 høringssvar, hvoraf to dog er gengangere (se
evt. sidst i dette notat for en oversigt).
Svarene har især berørt følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Forstyrrelse
Indsatsprogram
Igangværende pleje
Målsætning
Områdebeskrivelse
Trusler
Udpegningsgrundlag
Lovgrundlag

Yderligere har høringssvarene berørt følgende emner, hvortil der henvises til det generelle
høringsnotat (kan findes via ovenstående link):

9. Målsætning
10. Virkemidler herunder tilskudsordninger
11. Datagrundlag
12. Prioritering af mål
13. Trusler herunder forstyrrelser
14. Kvælstof
15. Rollefordeling
16. Synergi med vandplaner
17. Indsatsprogram
18. Andre naturbeskyttelsesinteresser
19. Tilstandsvurdering og bevaringsstatus
20. Handleplan
21. Overvågning
22. Økonomi

I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter 1-8.
Naturstyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv.
Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar.
Bemærkninger til planforslaget

1. Forstyrrelser
Aalborg Kommune undrer sig over, at der i planen kun angives forstyrrelse på ynglepladsen som en
trussel mod klyde, hav- og dværgterne.
Norddjurs Kommune har tilsvarende bemærkning.
Naturstyrelsen erkender manglen og tilretter i trussels- og indsatsafsnit, så forstyrrelse på
ynglepladsen også gælder alm. ryle, split- og fjordterne.
Danmarks Jægerforbund ønsker en omformulering af passagen ”velegnede og uforstyrrede
levesteder” da de ikke mener forstyrrelser indgår i trusselsbilledet.
Naturstyrelsen er uenig i, at forstyrrelser ikke indgår i trusselsbilledet. Der henvises til kommentar
vedr. emner under trusler i dette høringsnotat samt det generelle høringssvar vedr. trusler og
indsatsprogram. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer.
2. Indsatsprogram
Aalborg Kommune gør opmærksom på uoverensstemmelser mellem langsigtede mål og udvidelser,
der skal ske i 1. planperiode.
Dansk Landbrug Midt- Østjylland har tilsvarende bemærkning til planen.
Naturstyrelsen erkender fejlene og tilretter mål- og indsatskravene for naturtyper og arter, så de
matcher dels hinanden, dels de faktiske forhold, samt justerer indsatsafsnittet, så det fremgår,
hvilken indsats, der forventes i 1. planperiode.

Mariagerfjord Kommune ønsker anvisning på, hvorledes det sikres at projekter og aktiviteter ikke
skader lokaliteten.
Fremtidige projekter og fornyelse af tilladelser vil skulle konsekvensvurderes i forhold til
naturplanen og lovgivning i øvrigt.
Norddjurs Kommune påpeger, at der i visse tilfælde vil ønsket om at sikre gunstig bevaringsstatus
på strandenge være i strid med at sikre gunstig bevaringsstatus for visse fugle på udpegningsgrundlaget.
Naturstyrelsen er enig i kommunens betragtninger om, at græsningstryk og udbindingstidspunkter
skal tilpasses hensynet til ynglefuglene, men mener samtidigt, at den rette indsats vil kunne sikre
gode levesteder for udpegningsgrundlagets ynglefugle og samtidig kunne sikre gunstig
bevaringsstatus for naturtypen strandeng. Der henvises i øvrigt til det generelle høringssvar vedr.
virkemidler.
Norddjurs Kommune spørger, hvad der forstås ved ”tilfredsstillende fourageringsmuligheder og
vandringsmuligheder” for bl.a. odder. Kommunen anfører samtidig vigtigheden af at der laves
faunapassager for odderen under broer.
Naturstyrelsen er enig i kommunens betragtninger om, at faunapassager kan være en indsats for at
sikre velegnede vandringsmuligheder for odder. Vedrørende ordvalg henvises til det generelle
høringssvar under indsatsprogram, 3. Kommentarer og spørgsmål vedrørende ordvalg, begreber
og formuleringer.
Norddjurs Kommune stiller spørgsmålstegn ved, om oprenset materiale fra uddybning af sejlrender
i flodmundinger vil kunne overholde miljøkrav, såfremt det anvendes til at etablere fugleøer.
Kystdirektoratet nævner, at udvidelse af banker og etablering af fugleøer kræver tilladelse efter
kystbeskyttelseslovens § 16a.
Såfremt oprenset materiale genanvendes vil projektet skulle konsekvensvurderes i forhold til
naturplanen og anden lovgivning. Forslaget om genanvendelse af oprenset materiale er taget ud af
naturplanen, da det har karakter af et forslag til virkemiddel.
Der henvises i øvrigt til det generelle høringssvar vedr. virkemidler.
Norddjurs Kommune spørger, hvordan indsatsen for fuglearterne skal prioriteres i forhold til
hinanden.
Naturplanens indsatsprogram for 1. planperiode skal opfyldes for hele udpegningsgrundlaget.
Der henvises i øvrigt til det generelle høringssvar vedr. indsatsprogram.
Randers Kommune efterspørger et videnskatalog, hvor tilgængelig viden er opsamlet og hvor der er
forslag til mulige metoder for pleje.
Henviser til det generelle høringssvar vedr. virkemidler herunder tilskudsordninger.

Nordjysk Landbrug ønsker ikke yderligere regulering af kvælstof. Desuden er foreningen bekymret
for at naturplanen kommer til at indeholde restriktioner, der er mere vidtgående end vandplanens,
vedrørende ålegræs. Ålegræs har betydning som fødegrundlag for knortegåsen.
Det er op til handleplanmyndigheden at vurdere, hvilke virkemidler der er mest hensigtsmæssige i
forhold til at leve op til naturplanen, således at gunstig bevaringsstatus kan opnås for
udpegningsgrundlaget, herunder knortegås. Vandplanlægningen tager sig af vandkvaliteten i
vandløb, søer og havområder, se det generelle høringsnotat under kvælstof og synergi med
vandplaner.
3. Igangværende pleje
Mariagerfjord Kommune gør opmærksom på fejlagtige tal i oplysninger om støtteordninger.
Naturstyrelsen har ikke fundet de omtalte tal i planen, og høringssvaret har derfor ikke medført
ændringer i planen.
Mariagerfjord Kommune oplyser om igangsat pleje, der ikke er nævnt i afsnit om Igangværende
drift- og pleje.
Norddjurs Kommune oplyser om en plejeplan ved Hollandsbjerg.
Naturstyrelsen tilføjer oplysningerne i afsnittet Igangværende drift- og pleje.
Danmarks Naturfredningsforening mener at plejeplanen for Ajstrup Bugt kun delvist bliver
gennemført.
Det nævnte kritikpunkt er for konkret til at være en del af Natura2000-planen. Det vil være op til
handleplansmyndigheden at tage stilling til om gennemførelse af plejeplanen samtidigt vil være et
virkemiddel til gennemførelse af Natura2000-planen. Der henvises endvidere til det generelle
høringsnotat om virkemidler og indsatsprogram.
Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i planen.
4. Målsætning
Mariagerfjord Kommune ønsker en afklaring af målsætningen om udvidelse af strandenge.
Danmarks Naturfredningsforening undrer sig over angivelse af at ”arealet på sigt øges med ca. 40 %
…” og mener det er en for uklar angivelse.
Krav om udvidelse af naturtypen strandeng er fjernet fra planforslaget og krav om udvidelse af
strandeng er i 1. planperiode således begrænset til udvidelser, der afledes af krav til levesteder for
udpegningsgrundlagets arter.
Danmarks Naturfredningsforening er uenig i den gunstige bevaringsprognose for spættet sæl.
Bevaringsprognosen for spættet sæl tager udgangspunkt i tal fra DMU, der viser fremgang for
arten i Kattegatsområdet.
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i planen.

Danmarks Naturfredningsforening ønsker at der fremsættes målkrav for en række arter, især fugle.
Naturstyrelsen henleder opmærksomheden på planens Tabel 1, der indeholder måltal for hvilket
antal fugle levestederne potentielt skal kunne rumme, samt at målet for fugle og andre arter i øvrigt
er gunstig bevaringsstatus. Der henvises desuden til de generelle høringssvar.
Høringssvaret giver således ikke anledning til ændringer i planen.
DN gør opmærksom på, at der mangler måltal for fiskebestande i området.
For fiskebestandene på områdets udpegningsgrundlag har det ikke været muligt at fastsætte
egentlige bestandstalsmål. For disse arter er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at
tilstanden og det samlede areal af levestederne for områdets udpegede arter stabiliseres eller øges,
således at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsområder. Se nuværende
plantekst under ” Konkrete målsætninger for naturtyper og arter”.
DOF-østjylland opfordrer til, at naturplanen ikke kun omhandler arter på udpegningsgrundlaget,
men også omhandler andre sjældne arter som rødlistearter mm.
Naturplanen omhandler kun udpegningsgrundlaget. Hensynet til andre arter tilsidesættes ikke
hermed, men er fortsat varetaget af anden lovgivning.
Der henvises til det generelle høringssvar om udpegningsgrundlag og om Bilag IV-arter og andre
arter.
5. Områdebeskrivelse
Mariagerfjord kommune ønsker havørn nævnt i områdebeskrivelsen, da arten bruger Mariager Fjord
som levested idet den fouragerer jævnligt i området. Desuden ønskes forekomsten af Spidsand
nævnt.
Som følge af høringssvaret vil arterne vil blive nævnt i områdebeskrivelsen
Danmarks Jægerforbund ønsker ønske passagen ”millioner af fugle” modereret.
Som følge af høringssvaret ændres ordet ”millioner” til ”tusinder”.
6. Trusler
Mariagerfjord Kommune ønsker en konkretisering af, hvor partier af overdrev, enge og strandenge
gødes.
Som følge af høringssvaret fjernes truslen fra planen, da naturstyrelsen ikke har tilstrækkelig
konkret vidensgrundlag i det aktuelle område.
Mariagerfjord Kommune skriver, at ræv tillige er trussel på øerne.
I planen indeholder formuleringen ræv som en trussel for ynglefuglene i hele området.
Høringssvaret giver således ikke anledning til ændringer i planen.

Danmarks naturfredningsforening undrer sig over, at prædation fra ræv, mink, kat og krage nævnes
som trussel, idet ”kat og krage hører med til naturens balance”.
DOF-østjylland nævner, at ræv, kat, mink og løse hunde er en trussel mod fuglearter på konkrete
lokaliteter.
Der er i naturplanen ikke taget stilling til, hvorvidt kat er en trussel mod udpegningsgrundlagets
arter eller ej. I naturplanens trusselsafsnit nævnes at ”Ræv, mink, mårhund og krage har en negativ
indflydelse på ynglende fugle, deres æg og unger I hele området”.
Naturstyrelsen fastholder prædations-truslen fra de i planen nævnte arter. Naturstyrelsen er enig i,
at prædation fra krage er en del af naturens orden, så længe arten optræder i et moderat og
naturligt antal, men mener samtidigt, at prædation fra krage bliver en trussel for
udpegningsgrundlagets ynglefuglearter, når krager optræder i et unaturligt stort antal, og når der
er skabt udsigtspunkter for krager i form af vedplanter, hegnspæle mm. på naturtyper, der som
udgangspunkt er lysåbne og fri for opvækst.
Der henvises desuden til det generelle høringssvar vedr. trusler og målsætning.
Høringssvaret giver således ikke anledning til ændringer i planen.
Danmarks Naturfredningsforening mener, at jagt er en trussel i området. Specifikt nævnes den
lysbugede knortegås.
Med hensyn til regulering af jagt vurderer Naturstyrelsen som vildtforvaltningsmyndighed, hvorvidt
eksisterende reguleringer er tilstrækkelige. Se desuden det generelle høringsnotat under punktet
forstyrrelser, hvor bl.a. jagt er omtalt specifikt.
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i planen.
Høringssvar fra Aalborg, Mariagerfjord og Norddjurs Kommuner, DN, DOF-østjylland og
Danmarks Jægerforbund omhandler trusler mod fugle fra forskellige former for forstyrrelser
eksempelvis løse hunde, skiltning der ikke respekteres, jagt, knallerter, bilkørsel og anden
menneskelig færdsel.
Danmarks Jægerforbund ønsker en definition på forstyrrelser.
WWF foreslår konkrete indsatser overfor konkrete naturtyper og arter.
Naturstyrelsen konstaterer, at den oprindelige formulering har givet anledning til opklarende
spørgsmål, og præciserer teksten vedr. forstyrrelser i trussels- og indsatsafsnit og ændrer
”færdsel” til ”menneskelig færdsel”. Flere af de nævnte trusler er allerede omfattet af gældende
lovgivning. ”Forstyrrelse fra menneskelig færdsel” skal i denne sammenhæng forstås bredt.
Naturstyrelsen undersøger og vurderer, hvor og i hvilket omfang, der er behov for konkret indsats.
De nævnte trusler er overordnet set indeholdt i naturplanen eller dækket af anden lovgivning.
Fremtidige projekter og fornyelse af tilladelser vil skulle konsekvensvurderes i forhold til
naturplanen og lovgivning i øvrigt.
Der henvises i øvrigt til det generelle høringssvar vedr. trusler, indsatser og virkemidler.
DOF-østjylland mener, at skalleindvinding er en trussel mod især lysbuget knortegås, idet det
forhindrer opvækst af ålegræs og dermed fourageringsgrundlaget for arten.
Fremtidige projekter og fornyelse af tilladelser vil skulle konsekvensvurderes i forhold til
naturplanen og lovgivning i øvrigt. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i planen.

WWF gør opmærksom på, at fiskeri med slæbende redskaber kan have negative effekter for
naturtypen sandbanker.
Naturstyrelsen er enig i betragtningen. Truslen tilføjes trusselsafsnittet.
Danmarks Jægerforbund peger på uoverensstemmelser mellem plan og resume/bilag 2.
Naturstyrelsen tilretter resume og bilag 2, så der er overensstemmelse med planen.
Kystdirektoratet har en kommentar til trusselsafsnittet: Kystsikring/kystbeskyttelse i form af diger
forhindrer dynamikken i landskabet og hindrer udviklingen af en naturlig strandengszonering på
store dele af de kortlagte strandengsarealer ved Randers og Mariager fjorde. … Som en del af
vedligeholdelse af sejlrenden i Randers Fjord fjernes sedimentet løbende og hindrer derved den
naturlige deltadannelse i flodmundingen.” Hvortil Kystdirektoratet har flg. kommentar: ”Såfremt de
omtalte diger er lovligt anlagt med tilladelse efter kystbeskyttelsesloven eller tidligere lovgivning,
er der ikke hjemmel til at fjerne kystbeskyttelsen uden ejerens samtykke.” og ”Vedligeholdelse af
sejlrenden i Randers Fjord er nødvendig for sejladsen i Randers Fjord og må ikke forhindres.”
Fremtidige projekter, herunder ændring af kystbeskyttelsen, og fornyelse af tilladelser vil skulle
konsekvensvurderes i forhold til naturplanen og lovgivning i øvrigt. Høringssvaret giver således
ikke anledning til ændringer i planen.
7. Udpegningsgrundlag
Mariagerfjord Kommune oplyser, at spidsand forekommer i området i antal, der svarer til 1 % af
den nordeuropæiske fly-away bestand (600 individer) og mener derfor, at arten bør optages på
udpegningsgrundlaget.
DMLØ opfordrer til at revidere habitatområdernes udpegningsgrundlag overfor EU næste gang det
bliver muligt.
DN vurderer, at kongeørn, rørhøg, natravn, fiskeørn, hedelærke og rødrygget tornskade skal optages
på udpegningsgrundlaget.
DOF Opfordrer til at optage splitterne på udpegningsgrundlaget i F15, da arten har etableret en
koloni på Treskelbakkeholm i 2007
Oplysningerne / opfordringerne er noteret og vil blive vurderet ved en evt. fremtidig revision af
udpegningsgrundlaget. Der henvises i øvrigt til det generelle høringssvar vedr.
udpegningsgrundlag.
Norddjurs Kommune ønsker viden om arternes udbredelse.
Oplysninger om overvågede arter kan findes på Naturdatabasen. Høringssvaret giver ikke
anledning til ændringer i planen.
Danmarks Fiskeriforening mener, at stavsild ikke er specielt sjælden.
Naturstyrelsen peger på, at artens bevaringsstatus er vurderet ukendt pga. for lille viden.
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i planen.

Plankonsulenten, Lene Rubæk, ønsker Kattegat Strand Camping udtaget af Natura2000 området
Oplysningerne / opfordringerne er noteret og vil blive vurderet ved en evt. fremtidig revision af
udpegningsgrundlaget og afgrænsningen. Der henvises i øvrigt til det generelle høringssvar vedr.
udpegningsgrundlag.
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i planen.

8. Lovgrundlag
Plankonsulenten, Lene Rubæk, har nogle generelle bemærkninger til udpegningerne samt til
naturbeskyttelsesloven og anden lovgivning i øvrigt i relation til en campingplads i området.
Naturplanen forholder sig ikke til beskyttelseslinier i hht. anden gældende lovgivning. Eventuelle
udvidelser og tiltag vil skulle konsekvensvurderes i forhold til naturplanen og anden gældende
lovgivning. Der henvises i øvrigt til det generelle høringsnotat vedr. lovgrundlag og
udpegningsgrundlag.
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. N14
I planen er det på baggrund af de indkomne bemærkninger præciseret, at
- Truslen forstyrrelse på ynglepladsen tillige gælder alm. ryle, split- og fjordterne
- Indsatskrav er rettet så de matcher mål, og så det fremgår, hvilken indsats der kræves i 1.
planperiode
- Modstridende interesser for truede ynglefugle og strandenge er prioriteret
- ”tilfredsstillende fourageringsmuligheder” er ændret til ”velegnede
fourageringsmuligheder”
- Forslag om genanvendelse af oprenset materiale ved uddybning af sejlrender i
flodmundinger er taget ud af planteksten
- Oplysninger og pleje er indsat i afsnittet Igangværende drift- og pleje.
- Der ikke er krav om udvidelse af naturtypen strandeng i 1. planperiode
- I områdebeskrivelsen ændres ”millioner af fugle” til ”tusinder af fugle” og havørn nævnes.
- Gødskning af overdrev, enge og strandenge fjerne fra trusselsafsnit
- ”Færdsel” præciseres til ”menneskelig færdsel” i trusselsafsnittet
- Fiskeri på sandbanker med slæbende redskaber er tilføjet trusselsafsnittet
- Resume og bilag 2 er tilrettet, så der er overensstemmelse med planteksten

De indsigelser, der har påpeget fejl og opdaterede plejeindsatser m.m., vil også blive indarbejdet i
den endelige Natura 2000-plan, men listes ikke i dette høringsnotat.
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 14
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget
justeringer af teksten i områdebeskrivelsen, trussels, prognose- og indsatsafsnittet samt konkrete
målsætninger og konkrete retningslinjer. I forbindelse med disse rettelser er prognosen ændret for
en række fugle, der er desuden ændret i den specifikke målsætning for hjejle, dværgterne og

sortand. Under indsats er sikring af levesteder for arter er ændret, så artsspecifikke detaljer er
udeladt og de konkrete retningslinjers udvidelse for mygblomst og rigkær ændret fra henholdsvis 10
til 0,5 ha og 12 til 2 ha.
Hverken ændringerne som følge af de indkomne bemærkninger, eller Naturstyrelsens egne
justeringer giver anledning til fornyet høring af planforslaget.
Sammenfattende redegørelse for høring over miljørapport (SMV)
Parallelt med offentlig høring af planudkast til Natura 2000-plan for område nr. 14 har SMVredegørelse for planen været i offentlig høring i henhold til bekendtgørelse af lov om
miljøvurdering af planer og programmer § 8.
Natura 2000-planens formål er at sikre eller genoprette bevaringsstatus for de arter og naturtyper,
der har dannet grundlag for udpegning af Natura 2000-område nr. 14. SMV-rapporten viste ikke
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til
rapporten.
Den offentlige høring har givet anledning til ændring af Natura 2000-planen, se ovenfor
Hverken ændringerne som følge af de indkomne bemærkninger, eller Naturstyrelsens egne
justeringer giver anledning til fornyet høring af planforslaget.
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale
overvågningsprogram NOVANA,
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/, som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de naturtyper og arter, som
planlægningen omfatter. Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen og
Kommunernes Landsforening overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats.
Afsendere af høringssvar til Forslag til Natura 2000-plan nr. 14

Id

Navn

Kommentar

2079

Kystdirektoratet

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

1363

Frederikshavn Kommune

se det generelle høringsnotat

1672

Mariagerfjord Kommune

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

2500

Aalborg Kommune

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

2559

Norddjurs Kommune

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

4002

Randers Kommune

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

1261

DLMØ

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

1366

DN

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

1955

DOF-Nordjylland

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

2220

DOF Østjylland

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

2546

WWF Verdensnaturfonden

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

2750

Nordjysk Landbrug

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

3525

Danmarks Jægerforbund

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

3643

Danmarks Fiskeriforening

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

3787

Danmarks Jægerforbund

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

4023

Greenpeace

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

1878

Lene Rubæk

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

3239

Hans Gæmelke

se det generelle høringsnotat

3660

Ulrik Lunden og Kjærsgaard se det generelle høringsnotat
ApS

3834

Holbækgaard Gods I/S v.
Niels Bjerregaard

se det generelle høringsnotat

4318

Bodil Sønderkær

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

4321

Bodil Sønderkær

se det generelle høringsnotat

4322

Bodil Sønderkær

se det generelle høringsnotat

Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse
for Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
(Natura 2000-område nr. 14).
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 naturplanen. 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 naturgenopretningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af basisanalyserne.

1. BESKRIVELSE AF OMRÅDET
Områdets afgrænsning er uændret, og områdets overordnede naturindhold er uændret.

2. TILFØJELSER TIL UDPEGNINGSGRUNDLAGET
I basisanalysens afsnit 2 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 overvågning 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: Grårisklit (2170), kransnålalge-sø (3140), brunvandet sø (3160), tidvis
våd eng (6410) og skovbevokset tørvemose (91D0) er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag.
Arten skarv er taget af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde Randers og Mariager Fjord (F15).

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 fredskovspligtige 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, Endelig 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. 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 naturtyper eller væsentlige ændringer i forhold til oplysningerne i basisanalysens afsnit 2.

4

Nr.

Naturtype

Regi-

Antal

streret

fore-

Kilde

areal (ha)

komster

1680

115

2

Terrestriske naturtyper
1330

Strandeng

2130

Grå/grøn klit

61

32

2

2140

Klithede

70

17

2

2190

Klitlavning

36

16

2

2250

Enebærklit

13

7

2

3130

Søbred med småurter

0,1

1

3

3140

Kransnålalge-sø

0,6

2

3

3150

Næringsrig sø

2,3

7

3

3160

Brunvandet sø

0,2

2

3

5130

Enekrat

9,0

3

3

6120

Tørt kalksandsoverdrev

1,1

5

2

6210

Kalkoverdrev

18

4

2

6230

Surt overdrev

49

24

2

6410

Tidvis våd eng

2,8

1

2

7230

Rigkær

2,5

3

2

9110

Bøg på mor

8,2

3

3

9130

Bøg på muld

4,8

3

3

9160

Ege-blandskov

1,0

1

3

9190

Stilkege-krat

35

11

3

91D0

Skovbevokset tørvemose

18

3

91E0

Elle- og askeskov

80

14

Skovnaturtyper

3

Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 14. Data stammer fra
1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Nordjyllands og Århus Amts overvågning i perioden 1988-2006. 2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende kortlægning 2007-09 (DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses
på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. *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 Landskabsstyrelsens hjemmeside. Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtilstanden, som fremgår af
figur 4 i naturplanen. De registrerede data (strukturparametre og artslister) for de enkelte forekomster 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
I tabel 2 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som kommunevise gennemsnit
af NH y og NO x for 2006 (DMU).
Kommune

NH y (kg N/ha)

NO x (kg N/ha)

Total N (kg N/ha)

Heraf stammende fra danske kilder
(%)

Brønderslev

10

7

17

45 %

Frederikshavn

8

7

15

37 %

Mariagerfjord

10

7

17

44 %

Norddjurs

8

7

15

35 %

Randers

9

7

16

44 %

Aalborg

9

7

16

41 %

Landsgennemsnit

8

9

17

33 %

Tabel 2. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner, som Natura 2000-området ligger inden
for. Kvælstofdepositionen er angivet som kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammonium, primært fra husdyrproduktion), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat (fra transport, energiproduktion og industri) og total N (samlet tør- og våddeposition). DMU, 2006.

Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i de kommuner, hvori Natura 2000-området ligger, er 16
kg N/ha/år, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og
ammonium (NH y ) er ca. 13 % højere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale
og regionale husdyrhold har en relativt høj indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Nedfal-
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det af NO x ’er – der overvejende stammer fra transport, energiproduktion og industri – er lavere end landsgennemsnittet.
Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning
Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbelastningen af et naturområde variere alt efter om der ligger husdyrbrug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er husdyrbrug 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 kommunevise 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 vedplantedækning, 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 eksakt 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. Derfor kan overslagsberegningerne ikke direkte indgå i myndighedsbehandling af N-belastning fra
konkrete husdyrbrug/virksomheder.
Overslagsberegningerne viser, at kvælstofnedfaldet på størsteparten af naturområderne i Natura 2000-område nr. 14 ligger mellem 10 og 25 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed.
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Tålegrænseinterval
Naturtype

kg N/ha/år

Kvælstofafsætning overslag (kg
N/ha/år)
10-15

15-20

20-25

Strandeng (1330)

30-40

94%

6%

Hvid klit (2120)

10-20 (b)

94%

6%

Grå/grøn klit (2130)

10-20 (b)

87%

13%

Klithede (2140)

10-20 (b)

87%

13%

Grårisklit (2170)

10-20 (b)

100%

Klitlavning (2190)

10-25 (d)

36%

Enebærklit (2250)

10-20 (b)

Enekrat (5130)

15-25 (e)

Tør overdrev på kalkholdigt sand (6120)

15-25

100%

Kalkoverdrev (6210)

15-25

94%

4%

Surt overdrev (6230)

10-20

82%

18%

Tidvis våd eng (6410)

15-25 (f)

100%

Rigkær (7230)

15-25 (c)

100%

Elle- og askeskov (91E0)

10-20 (b,j)

Bøg på mor (9110)

10-20 (b,j)

Bøg på muld (9130)

10-20 (b,j)

59%

41%

Stilkege-krat (9190)

10-20 (b,j)

88%

12%

10%

4%

64%
80%

36%

64%

3%

2%

97%
100%

86%

Total

20%

Tabel 3. Overslag over tålegrænseoverskridelser i Natura 2000-området. For hver naturtype er angivet
naturtypens tålegrænseinterval og andelen af det samlede areal i forskellige intervaller af belastninger.
Tålegrænsen for et konkret naturområde vil typisk ligge indenfor tålegrænseintervallet.
Belastninger, hvor den lokale N-belastning ligger under den nedre grænse i tålegrænseintervallet (tålegrænsen ikke overskredet), er markeret med grønt, N-belastninger, der ligger indenfor tålegrænseintervallet (overstiger den lave ende af tålegrænseintervallet), er vist med gult, og N-belastninger, der ligger
over tålegrænseintervallet (overstiger den høje ende af tålegrænseintervallet), er markeret med rødt.
(a) Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme for atmosfærisk tilførsel, eller forventes
at modtage det største bidrag fra andre kilder, fx grundvand eller overfladenær afstrømning.
(b) Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10 – 15 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme laver på lokaliteten ønskes beskyttet.
(c) Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter på lokaliteten ønskes beskyttet.
(d) Tålegrænsen for Oligotrofe søer (5 – 10 kg N ha-1år-1) benyttes for småsøer i klitlavninger.
(e) Tålegrænsen for heder (10 – 20 kg N ha-1år-1) anvendes, hvis dværgbuske (lyng mv.) er hyppige.
(f) Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk natureng, der kan være mere kvælstoffølsom.
(g) Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattigkær, der har tålegrænse i intervallet 10 – 20 kg N ha-1år-1
(h) Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at have tålegrænser i den lave ende af intervallet.
(i) Baseret på tålegrænsen for laver.
(j) Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N ha-1år-1
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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 bestemme. Der kan enten foretages målinger (som er tidskrævende, omkostningstunge og usikre, 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 forholdsvis høj usikkerhed.
Overslagsberegninger i basisanalysen 2006 og i dette tillæg (2009): De nye overslagsberegninger, 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 gennemsnitsdepositioner, 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 overslagsberegningerne 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 Andre trusler mod naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget
Ud over basisanalysens og naturplanens opgørelse af trusler mod naturtyper og
arter på udpegningsgrundlaget er der ikke identificeret nye trusler.

5. SUPPLERENDE MODSATRETTEDE INTERESSER
Ud over basisanalysens og naturplanens opgørelse af modstridende interesser mod
områdets naturindhold er der ikke identificeret nye modstridende interesser.
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6. SUPPLERENDE NATURFORVALTNING OG PLEJE
Ud over basisanalysens og naturplanens opgørelse af naturforvaltning eller pleje inden for dette Natura 2000-område, er der ikke identificeret ændret naturforvaltning og pleje.
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N14, Ålborg Bugt, Randers Fjord
og Mariager Fjord
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:
Det overordnede mål for området Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord er, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus.
Områdets hav- og kystnatur udgør et stort, sammenhængende naturområde med vægt på dynamisk kystudvikling og retablering af de hydrologiske og naturmæssige sammenhænge mellem havet og kysten, og med udbredte yngle- og rasteområder for hav- og kystfugle samt
havpattedyr.
Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord sikres som minimum god tilstand, hvilket forudsætter en god vandkvalitet.
De marine naturtyper sikres et artsrigt dyre- og planteliv, der tilfredsstiller livsbetingelserne
for de internationalt vigtige forekomster af trækkende vandfugle, den truede art ederfugl, samt
for de truede ynglefugle. Bestande af mygblomst og stavsild sikres.
Strandeng, flodmundinger, rigkær, tørre kalksandsoverdrev samt de sure overdrev sikres.
Arealet af de truede naturtyper øges, og der skabes så vidt muligt sammenhæng mellem forekomsterne.
Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje
og hydrologi, en lav næringsstofbelastning, samt gode sprednings- og etableringsmuligheder
for arterne.
Relevante planer
Området indeholder større fredninger i Mulbjerge, ved Ajstrup Bugt, Als Odde og Sødringholm
samt vildtreservater ved Hals-Egense, Als-Gerå, Voerså-Stensnæs og ydre del af Mariager
Fjord.
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Der er bl.a. lavet plejeplaner for fredningerne ved Mulbjerge, for området øst for Tofte Skov og
for Ajstrup Bugt. Desuden er der lavet en Handlingsplan for Mariager Fjord.
En del af området har været inkluderet i forslaget ”Pilotprojekt Nationalpark Lille Vildmose”,
bl.a. med udsætning af vildkvæg og vildheste som afgræssere på strandengene. Projektet er
afsluttet.
Derudover er der udført 2 vandløbsrestaureringer og 12 andre former for pleje eller genopretning inden for området.
Der er udarbejdet en drifts- og plejeplan for Hevring Skydeterræn og en plejeplan for fredningen ved Sødringholm. Randers Kommune foranlediger pleje (høslæt) af den lille ø Mellempolde
ved Sødringholm. Denne pleje er blevet foretaget i oktober/november af hensyn til ynglefuglene. Bestanden af klyde og ternearter er gået frem siden plejen blev etableret.
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 medvirke til at sikre fortsatte levesteder for mygblomst, odder, havlampret, flodlampret, stavsild, spættet sæl samt hav-, fjord-, dværg- og splitterne, lysbuget knortegås, pibe-, sang- og knopsvane, gravand, bjergand, ederfugl, fløjlsand, hvinand, stor skallesluger,
hjejle, alm. ryle og klyde.
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil spredning af invasive arter og tilgroningen
af de lysåbne naturtyper fortsætte.
Der vil ske en stadig øget fragmentering af flere af de lysåbne naturtyper.
Fødesøgningsmuligheder for mange af fuglearterne vil blive vedvarende forringet, og det vil
blive fortsat vanskeligere at bevare hhv. etablere bestande af ynglefuglene. Fuglene på udpegningsgrundlaget vil ikke sikres tilstrækkelig beskyttelse mod forstyrrelser.
En uændret næringsstofbelastning og påvirkning med miljøfarlige stoffer af Randers og Mariager Fjorde samt Ålborg Bugt vil forhindre, at naturtyperne og de arter, der har områderne som
levested, kan opnå gunstig bevaringsstatus, hvis ikke vandplanen forbedrer tilstanden.
Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for:
 Odder og spættet sæl pga. stabile/stigende bestandsstørrelser,
 Tørre kalksandsoverdrev pga. god tilstand, struktur og pleje, men på trods af meget få,
små arealer.
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Hjejle, gravand og sangsvane pga. stabil/stigende forekomst og bestand af trækkende
fugle, og generelt acceptabelt levested på trods af tilgroning af strandenge og heder
samt for sangsvane forsvinden af områder med ålegræs.

Prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig for:
Mygblomst pga. blot ét meget lille, sårbart levested (fragmentering)
Strandenge pga. tilgroning, afvanding, fragmentering, invasive arter samt direkte
gødskning og randpåvirkning med gødning og pesticider.
Hvid klit pga. invasive arter
Grå/grøn klit, klithede, klitlavning og enebærklit, pga. tilgroning m. høje urter,
buske, vedplanter og invasive arter, fragmentering samt fordi kvælstofdeposition overskrider laveste ende af tålegrænseintervallerne på hele arealet
Tørre heder, enekrat, kalkoverdrev, sure overdrev pga. tilgroning med høje urter,
buske, vedplanter og invasive arter, fragmentering, næringsstofbelastning fra
nærliggende dyrkede arealer samt fordi kvælstofdeposition overskrider laveste
ende af tålegrænseintervallerne på hele arealet (gælder dog ikke kalkoverdrev)
Tidvis våd eng og rigkær pga. tilgroning, fragmentering og næringsstofbelastning.
Næringsrige søer pga. næringsstofbelastning og tilgroning
Søer med kransnålalger og brunvandede søer fordi kvælstofdeposition overskrider
laveste ende af tålegrænseintervallerne på hele arealet
Bøg på mor, bøg på muld, ege-blandskov, stilk-egekrat, skovbevoksede tørvemoser, elle-askeskov på grund af, at luftbåren kvælstofbelastning overstiger laveste ende af tålegrænseintervallet på hele arealet.
De marine typer (1110, 1130, 1140, 1150, 1160) pga. næringsstofbelastning (iltsvind) og miljøfarlige stoffer og deraf følgende forringelser i bundflora og –
fauna, inkl. de tilhørende, karakteristiske arter.
Alm. ryle som ynglefugl pga. tilbagegang i antal ynglende par, tilgroning og udtørring af ynglepladserne, for få og små egnede ynglepladser, prædation af
æg/unger, for tidlig eller for intensiv græsning samt forstyrrelser i yngletiden.
Klyde som ynglefugl pga. få ynglelokaliteter, samt forstyrrelser og prædation fra
ræv og mink.
Splitterne som ynglefugl pga. markant tilbagegang siden direktivets ikrafttræden,
forringet fødegrundlag, forstyrrelser på ynglelokaliteter samt stor prædation af
æg/unger
Dværgterne og fjordterne som yngelfugle pga. små, ustabile bestande, forringet
fødegrundlag, forstyrrelser på ynglelokaliteter samt prædation af æg/unger
Havterne som ynglefugl pga. ustabile - faldende bestandsstørrelser i den sydlige
del (fuglebeskyttelsesområde F15).
Bjergand, ederfugl, sortand, fløjlsand, pibesvane, knopsvane som trækfugle pga.
stor bestandstilbagegang samt næringsstofbelastning af fourageringsarealer,
forstyrrelse på rastepladserne og olieforurening.
Lysbuget knortegås som trækfugl, på trods af nogenlunde stabil bestand, da
ålegræsset er i stadig tilbagegang og strandengene forringes pga. tilgroning
og udtørring.
Hvinand som trækfugl på trods af stabil bestand pga. næringsstofbelastning af
fourageringsarealer, forstyrrelse på rastepladserne og olieforurening
Stor skallesluger som trækfugl pga. markant tilbagegang siden direktivets ikrafttræden, forringet fødegrundlag og forstyrrelser på rastepladsen.
Prognosen er pga. manglende viden ukendt for:
Vandløb
Strandvold med enårige planter, enårig strandengsvegetation
Forklit og grårisklit
Skovklit (ikke fundet i forbindelse med skovkortlægning)
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-

Havlampret, flodlampret og stavsild

c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt
I planen foreslås rigkær (en unik forekomst med høj artstilstand) udvidet på bekostning af ung
elle- og askeskov som er opstået ved tilgroning af tidligere lysåbne enge og moser. Rydning af
unge elle- og askeskove i forbindelse med genskabelse af rigkær kan kun ske under forudsætning af, at arealet af skovnaturtypen opretholdes på nationalt biogeografisk niveau.
Ligeledes foreslås, at sure overdrev, (f.eks. på Mulbjerge, hvor der er særligt mange karakteristiske og rødlistede arter), sikres/udvides bl.a. ved rydning af opvækst af vedplanter. Vedplanterne er for en dels vedkommende bævreasp, som kan betragtes som begyndende etablering
af stilk-egekrat. Her prioriteres bevaring af den truede, prioriterede naturtype surt overdrev
højere end udvidelse af egekrattet ved naturlig succession.
For vandnaturtyperne reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen
d) Eksisterende miljøproblemer
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er systematisk beskrevet i
planen. Planens mål er, at sikre udpegningsgrundlaget mod disse trusler herunder prioritering i
tilfælde af modstridende naturinteresser.
e) Internationale miljøbeskyttelsesmål
Planen er en udmøntning af EU's Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv implementeret i dansk
lov via Miljømålsloven. Planen vil sikre, at areal og tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede arter ikke går tilbage eller forringes. Samtidig vil der ske en særlig indsats
for truede naturtyper og arter, hvilket er afspejlet i statens retningslinjer for 1. planperiode.
For Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord gælder:
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Reduktion af kvælstof-deposition på områdets habitatnaturtyper forventes at ske
gennem en kommende ændring af husdyrgodkendelsesloven jvf. regeringsudspillet
Grøn Vækst, april 2009. Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres,
herunder fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, spildevand og fodring. For
marine naturtyper, større søer og vandløb reguleres tilførslen af næringsstoffer via
vandplanen. Anvendelse af gødning og sprøjtemidler på arealerne bør ophøre.
Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi i arealer med
strandeng, klitlavning og rigkær, samt på levesteder for mygblomst, alm. ryle og
klyde. Det undersøges nærmere, hvor der er behov for at skabe mere hensigtsmæssig hydrologi i skovnaturtyperne, og disse steder sikres den for skovnaturtyperne mest hensigtsmæssig drift.
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. I områder med tilbagevendende militær
skyde- og øvelsesaktivitet sikres hensigtsmæssig drift og pleje i det omfang, det er
muligt sikkerhedsmæssigt og praktisk.
Vandløb med vandplanter sikres gode fysiske og kemiske forhold samt kontinuitet.
Dette vil samtidig begunstige levestedsforholdene for hav- og bæklampret samt
formentlig odder og stavsild. Væsentlige negative fysiske påvirkninger for odder,
hav- og flodlampret fjernes.
Der sikres velegnede levesteder for
Mygblomst – Sikre og genskabe lysåbne rigkær med ekstensiv drift og optimal hydrologi
Stavsild – Sikre fri vandring samt gunstige gyde- og fourageringsområder.
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1.6

1.7

1.8
1.9
1.10

Hav-, og flodlampret – sikre fri vandring i og til vandløb, gode fysiske forhold og
velegnede gydebanker, samt tilstrækkeligt fødeudbud både i vandløb og fjorde.
Lysbuget knortegås, pibesvane, sangsvane og knopsvane - reducere tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer til havområdet, sikre strandenge med hensigtsmæssig drift og uforstyrrede fouragerings-/rastearealer, optimere mulighederne
for forøgelse af udbredelsen af ålegræs.
Klyde og almindelig ryle - sikre fysisk egnede ynglesteder med ekstensiv drift, høj
vandstand på holme og i lagunesøer nær lavvandede fourageringsområder med
stort udbud af bunddyr, sikre et antal tilstrækkeligt store, uforstyrrede ynglesteder samt minimal prædation i yngleområderne.
Splitterne, fjordterne, havterne og dværgterne - sikre store, velegnede fourageringsareler, tilstrækkeligt uforstyrrede ynglesteder og minimal prædation i yngleområderne
Bjergand, sortand, fløjlsand, ederfugl – sikre store, velegnede fourageringsareler
samt tilpas uforstyrrede delområder i rasteperioden
Hvinand og stor skallesluger – sikre tilstrækkeligt fødegrundlag
Hjejle, gravand og trækkende alm. ryle – sikre ekstensiv drift og passende hydrologi på strandenge.
Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkelte arts sårbarhed
overfor forstyrrelser for alm. ryle, klyde, dværg-, hav-, split- og fjordterne, odder
samt spættet sæl. Skov- og Naturstyrelsen undersøger og vurderer, hvor og i hvilket omfang, der er behov for konkret indsats.
Der sikres tilfredsstillende fourageringsmuligheder og vandringsmuligheder for stavsild, hav- og flodlampret, odder, spættet sæl, et tilstrækkeligt fourageringsgrundlag
og rastemuligheder for trækfuglene hjejle, alm. ryle, ederfugl, sortand, fløjlsand,
bjergand, hvinand, gravand, stor skallesluger, skarv, lysbuget knortegås, sang-, pibe- og knopsvane, samt et passende antal delområder med tilstrækkeligt egnede
yngle- og fourageringssteder for ynglefuglene splitterne, fjordterne, havterne,
dværgterne, klyde og alm. ryle.
Invasive arter som rynket rose, japan-pileurt, klit-fyr, bjerg-fyr, mink og mårhund
bekæmpes og deres spredning forebygges efter bedst kendte viden.
For udpegningsgrundlagets fuglearter samt stavsild, hav- og flodlampret sikres, at
projekter og aktiviteter ikke har væsentlige påvirkninger på forekomster af og levesteder for arterne i området.
For de marine naturtyper sikres det, at projekter og aktiviteter ikke skader lokaliteten.

I henhold til vandplanen vil de kommende vandplaner bidrage til at løfte indsatsen med hensyn
til forbedret vandkvalitet, herunder reduktioner i tilførslen af næringsstoffer og håndteringen af
miljøfremmede stoffer i større søer, vandløb, fjorde og kystvande. Vandplanerne vil derudover
bidrage til at sikre kontinuitet i vandløb. En nærmere beskrivelse af konkrete sammenhænge
og synergier med den vandplan, der omfatter dette Natura 2000-område, afventer færdiggørelsen af vandplanforslaget.
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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Påvirkes

Biologisk mangfoldighed
Befolkningen

x
x

Menneskers sundhed
Fauna og flora
Jordbund
Vand

Luft
Klimatiske faktorer
Materielle goder
Landskab

Ingen påvirkning

Planens indvirkning på

Redegør for indvirkning
Er redegjort for.
De rekreative oplevelser i tilknytning til området
sikres eller forbedres via et forbedret naturgrundlag.

x
x

Er redegjort for.
x

x

Er redegjort for – se i øvrigt vandplan for vandoplandene Limfjorden, Mariager Fjord, Randers
Fjord, Nordlige Kattegat og Skagerrak samt
Djursland
x
x
x

x

Et varieret landskab bestående af forskellige
landskabstyper fastholdes og udbygges, med
vægt på det lysåbne kystlandskab. Fragmentering af landskabet imødegås.

Kulturarv, herunder kirx
ker
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
2.2

De små forekomster af strandeng, tør hede, tørt kalksandsoverdrev, kalkoverdrev,
surt overdrev, tidvis våd eng, rigkær og levesteder for mygblomst sikres og søges
udvidet, hvor de naturgivne forhold gør det muligt.
Levestedet for mygblomst sikres en størrelse og kvalitet, der vil kunne sikre en stabil bestand.

Sigtelinie 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- og miljølovgivningen
3.1
3.2

Skovnaturtyper sikres. 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.
Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er omfattet af lovgivningen,
sikres mod ødelæggelse.
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3.3

Flodmundinger sikres med størst mulig naturlig dynamik. Sedimentfjernelse begrænses til nødvendig oprensning af sejlrende.

Sigtelinie 4. Særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografiske status er i fare
4.1
4.2

4.3
4.4

4.5

Arealet med tør hede søges øget med ca. 5 ha, tørre kalksandsoverdrev med ca. 1
ha, kalkoverdrev med ca. 8-12 ha., surt overdrev med ca. 15 ha, tidvis våd eng
med ca. 2-3 ha og arealet med rigkær øges med ca. 10-12 ha.
Alm. ryle i området sikres gunstig bevaringsstatus ved at sikre levestederne en kvalitet og størrelse, samt et passende antal delområder med tilstrækkeligt egnede
yngle- og fourageringssteder, så de kan danne grundlag for en bestand på min. 20
ynglende par. Levestedet (velegnet yngleplads) udvides med ca. 10 ha på strandenge.
Nuværende, tidligere og potentielle levesteder for dværgterne sikres en kvalitet og
størrelse samt et passende antal delområder med tilstrækkeligt egnede yngle- og
fourageringssteder så de kan danne grundlag for en bestand på min. 8 ynglepar.
For splitterne sikres det, at tilstanden og det samlede areal af levestederne er stabilt
eller i fremgang. Der sikres et passende antal delområder med tilstrækkeligt egnede
yngle- og fourageringssteder så de kan danne grundlag for en bestand på min. 200
ynglepar.
Stavsild sikres fri vandring og gunstige gyde- og fourageringsområder.

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:
Tørre heder og tørre kalksandsoverdrev i den kontinentale region samt kalkoverdrev, sure
overdrev, og rigkær har på nationalt og regionalt niveau haft en stor tilbagegang, og i Danmarks afrapportering til EU vurderes naturtypernes bevaringsstatus at være ugunstig. De
nævnte naturtyper er derfor opført som truede naturtyper og skal have særligt fokus i 1. planperiode.
I planen prioriteres rigkær (unik forekomst med høj artstilstand) udvidet på bekostning af ung
elle- og askeskov, som er opstået ved tilgroning af tidligere lysåbne enge og moser. Rydning af
unge elle- og askeskove i forbindelse med genskabelse af rigkær kan kun ske under forudsætning af, at arealet af skovnaturtypen opretholdes på nationalt biogeografisk niveau.
Ligeledes prioriteres, at sure overdrev, (f.eks. på Mulbjerge, hvor der er særligt mange karakteristiske og rødlistede arter), sikres/udvides bl.a. ved rydning af opvækst af vedplanter. Vedplanterne er for en dels vedkommende bævreasp, og de kan betragtes som begyndende etablering af stilk-egekrat. Her prioriteres bevaring af den truede, prioriterede naturtype surt overdrev højere end udvidelse af egekrattet ved naturlig succession.
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.
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Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det nuværende videns
grundlag for områdets udpegningsgrundlag i forbindelse med naturplanlægningen. Analysen
gennemgår systematisk udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af status for hver enkelt art
og naturtype. Det er hensigten, at denne analyse opdateres i forbindelse med fremtidige planperioder.
j) Ikke teknisk resume
I medfør af lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der foretaget en miljøvurdering. Planen vil sikre eller forbedre tilstand og bevaringsprognose for områdets udpegningsgrundlag og den biologiske mangfoldighed generelt samt et sammenhængende og varieret landskab.
Der er der foretaget en prioritering af sammenhængende arealer med rigkær og sure overdrev
på bekostning af skovbevoksede naturtyper: Elle- og askeskov samt egekrat. Arealreduktionen
vil udelukkende omfatte dårligt udviklede forekomster af skovtyperne.
Hvis ikke planen iværksættes, vil tilgroningen fortsætte og medføre en forringet status for de
prioriterede, truede dele af områdets udpegningsgrundlag.
En gennemførelse af Natura 2000-planen medvirker til at sikre og forbedre den biologiske
mangfoldighed og naturgrundlaget, giver mulighed for større naturoplevelser, samt øger de
landskabelige værdier.
Det overordnede mål for Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord er, at få god
vandkvalitet og en artsrig undervandsflora- og fauna, og at søen bliver et godt levested både
for internationalt vigtige forekomster af trækkende vandfugle og for sjældne ynglefugle. De
omgivende skov- og lysåbne naturtyper sikres en god-høj naturtilstand og områdets artsrige
rigkær prioriteres.
Området indeholder desuden en række bilag IV-arter, herunder flere arter flagermus, markfirben, spidssnudet frø og strandtudse. Det samme gælder rødlistede plantearter som bredbladet
kæruld, hvidgul gøgeurt, lyng-star, baltisk ensian og kantet kohvede, samt ansvarsarterne opret- og nikkende kobjælde samt strand-rødtop.
Planens gennemførelse vil bidrage til at forbedre levestederne også for disse arter.

8

J.nr. SNS 303-00028
Den 18. april 2007

Natura 2000 – Basisanalyse
Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for
skovbevoksede fredskovsarealer i:
Habitatområde nr. H14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
Fuglebeskyttelsesområde nr. F2 Ålborg Bugt, nordlige del
Fuglebeskyttelsesområde nr. F15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg
Bugt, sydlige del

INDHOLD
1
Beskrivelse af området ................................................................................................................ 3
2
Udpegningsgrundlaget................................................................................................................. 7
3
Datapræsentation ......................................................................................................................... 8
4
Foreløbig trusselsvurdering ......................................................................................................... 9
5
Modsatrettede interesser .............................................................................................................. 9
6
Naturforvaltning og pleje........................................................................................................... 10
7
Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper .......................................................... 10
8
Liste over manglende data......................................................................................................... 10
9
Liste over anvendt materiale...................................................................................................... 10
Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levesteder ........................................................................ 12
Bilag 2 Data for naturtyper og arter................................................................................................... 13
Bilag 3 Foreløbig trusselsvurdering .................................................................................................. 27

1

Beskrivelse af området

Natura 2000-området Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord er udpeget som både
habitatområde nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord og
fuglebeskyttelsesområde nr. 2 Ålborg Bugt, nordlige del og fuglebeskyttelsesområde nr. 15
Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del.
Nr.
H14
F2
F15

Navn

Areal (ha)
68583
31429
39021
71016

Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
Ålborg Bugt, nordlige del
Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del
Samlet areal Natura 2000

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/.

Det samlede skovbevoksede areal i området er opgjort til 427 ha (Top10DK). Heraf er 266 ha
pålagt fredskovspligt, mens de resterende ca. 161 ha er skovbevoksede arealer uden
fredskovspligt.
Skovbevokset areal (ha)
Nr.

Navn

H14

Ålborg Bugt, Randers Fjord og
Mariager Fjord
Ålborg Bugt, nordlige del
Randers og Mariager Fjorde og
Ålborg Bugt, sydlige del
Samlet skovbevokset areal

F2
F15

Samlet
Heraf med
Heraf uden
skovbevokset areal fredskovspligt fredskovspligt
(Top10DK)
316
177
139
39
388

21
245

18
143

427

266

161

Tabel 1.2. Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i de habitat- og fuglebeskyttelses-områder, der er
inkluderet i denne basisanalyse. Da habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er delvist sammenfaldende, svarer
det samlede skovareal ikke til summen af arealerne.

Natura 2000-området omfatter et stort, lavvandet havområde ud for Jyllands Østkyst samt de
ydre dele af Mariager og Randers Fjord og minder kystnære arealer med terrestrisk natur.
De største skovområder i Natura 2000-området findes på sydsiden af Mariager Fjord ved
Havnø Hage og Overgård, hvor der findes en del elle- og askeskove (91E0). Nord for Øster
Hurup ved Mulbjergene og øst for Tofte Skov findes fine arealer med egekrat (9190). Ved
Aså findes mindre skovområder med elle- og askeskove (91E0) og bøg på mor uden kristtorn
(9110). Derudover findes mindre skovarealer spredt ud over Natura 2000-området. Disse
ligger ofte i forbindelse med den gamle kystskrænt.
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Figur 1.1: Kort over habitatområde nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
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Figur 1.2: Kort over fuglebeskyttelsesområde nr. 2 Ålborg Bugt, nordlige del.
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Figur 1.3: Kort over fuglebeskyttelsesområde nr. 15 Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del.
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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
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. 14 udpeget af hensyn til 27 naturtyper og 6
arter. Fuglebeskyttelsesområde nr. 2 er udpeget af hensyn til 13 arter, mens
Fuglebeskyttelsesområde nr. 15 er udpeget af hensyn til 17 arter. De to
fuglebeskyttelsesområder er udpeget på baggrund af tilsammen 19 forskellige arter.
Nr.
H14
1095
1099
1103
1355
1365
1903
1110
1130
1140
1150
1160
1210
1310
1330
2110
2120
2130
2140
2180
2190
2250
3150
4030
5130
6120
6210
6230

Habitatnaturtype/Artsnavn
Havlampret (Petromyzon marinus)
Flodlampret (Lampetra fluviatilis)
Stavsild (Alosa fallax)
Odder (Lutra lutra)
Spættet sæl (Phoca vitulina)
Mygblomst (Liparis loeselii)
Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
Flodmundinger
Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
*Kystlaguner og strandsøer
Større lavvandede bugter og vige
Enårig vegetation på stenede strandvolde
Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer
mudder og sand
Strandenge
Forstrand og begyndende klitdannelser
Hvide klitter og vandremiler
*Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit )
*Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter
Fugtige klitlavninger
*Kystklitter med enebær
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Tørre dværgbusksamfund (heder)
Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
*Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige
orkidélokaliteter)
*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
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7230
9110
9130
9160
9190
91E0
F2
A037
A038
A140
A149
A191
A194
A195
A047
A048
A062
A063
A065
A066
F15
A037
A038
A132
A140
A193
A194
A195
A017
A036
A047
A048
A062
A063
A065
A066
A067
A070

Rigkær
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Bøgeskove på muldbund
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
Stilkegeskove og krat på mager sur bund
*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

+
+
+
+
+

Pibesvane
Sangsvane
Hjejle
Almindelig ryle
Splitterne
Havterne
Dværgterne
Lysbuget knortegås
Gravand
Bjergand
Ederfugl
Sortand
Fløjlsand

-

Pibesvane
Sangsvane
Klyde
Hjejle
Fjordterne
Havterne
Dværgterne
Skarv
Knopsvane
Lysbuget knortegås
Gravand
Bjergand
Ederfugl
Sortand
Fløjlsand
Hvinand
Stor skallesluger

-

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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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.
1

NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur
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Hermed en oversigt over de data, der danner grundlaget for denne basisanalyse:
Nr.

2180
9110
9130
9160
9190
91E0
1355

Habitatnaturtype/art

Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende
træarter
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Bøgeskove på muldbund
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig
jordbund
Stilkegeskove og krat på mager sur bund
*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
Odder (Lutra lutra)

Kortlagt areal
(ha) /
bestandstørrelse
0

Bilag

8,1
2,5
0

2.1
2.2
-

33,4
64,4
-

2.3
2.4
2.5

-

Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2.

På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H14 er der i alt kortlagt 108,5 ha naturtyper
på udpegningsgrundlaget. Der er ikke registreret habitatnaturtyper, der ikke er på
udpegningsgrundlaget.
I bilag 1 findes kort, som viser beliggenheden af habitatnaturtyperne og levesteder for arter 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.

Det fremgår af bilag 3, at væsentlige trusler i området er følgende:
•

•
•

5

Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger midt i tålegrænse-intervallet
for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om tålegrænsen er
overskredet i den indre del af skovene
Der er behov for at undersøge anvendelsen af stævningsdrift i elle- og askeskove (91E0)
nærmere for at sikre at anvendelsen er stabil eller stigende
Samlet vurderes de invasive nåletræarter at udgøre en potentiel trussel på længere sigt
mod skovnaturtyperne i området, særligt udsat er stilkege-krattene (9190).

Modsatrettede interesser

I visse tilfælde kan naturtyper og/eller arter antagelig kun opretholdes på bekostning af
andre naturmæssige interesser:
Naturlig succession eller tilgroning kan indebære, at én naturtype udvikler sig til en anden,
og drift eller naturpleje kan derfor indebære en konflikt mellem 2 naturtyper. F.eks. kan
tør hede (4030) eller surt overdrev (6230) uden græsning udvikle sig til stilkegekrat

Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i H14, F2 og F15

Side 9

(9190).
Skov- og Naturstyrelsen har ved gennemgang af området ikke konstateret tilstedeværelsen af
modsatrettede interesser.
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Naturforvaltning og pleje

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

•
•
•
o
•
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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.
Skov- og Naturstyrelsen har udlagt størstedelen af de kortlagte skovnaturtypearealer
omkring Ajstrup Strand der tilhører styrelsen som naturskov
Der er indgået egekrataftaler på kortlagte arealer i Muldbjergene
Inden for følgende fredninger er der kortlagt skovhabitatnaturtype:
Mulbjerge. Register id 167300. Fredningen omfatter ca. 148 ha – arealerne skal
henligge i den tilstand, de havde på fredningstidspunktet (1986). Bestemmelser om
naturpleje
Mht. naturpleje i H14 henvises til beskrivelse i Nordjyllands Amts og Århus Amts
basisanalyser for habitatområdet

Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper

Skov og Naturstyrelsen har ikke konstateret eller registreret arter eller naturtyper, der ikke
fremgår af udpegningsgrundlaget.
På de skovbevoksede fredskovpligtige arealer i habitatområdet blev der ikke fundet arealer
med kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter (2180) og egeskove og
blandskove på mere eller mindre rig jordbund (9160).

8

Liste over manglende data

Der er ved gennemgang ikke konstateret manglende data.

9

Liste over anvendt materiale

DMU (2000): Faglig rapport nr. 322: Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet.
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.

Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i H14, F2 og F15
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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.
Nordjyllands Amt (2006): Natura 2000-basisanalyse. EF-Habitatområde nr. 14).
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/2003/87-7279-5379/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 2000basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer.
Skov- og Naturstyrelsen 2006: Natura 2000 kortlægning af skovarters levesteder
www.skovognatur.dk/Natura 2000
Århus Amt (2006): Natura 2000-basisanalyse. EF-Habitatområde nr. 14).
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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 Bøgeskov på morbund uden kristtorn (9110)
2.1.1 Beskrivelse af naturtypen
Den del af vore bøgeskove (dvs. bøg er arten med størst kronedækning på arealet), hvor
jordbunden er sur, og der har fundet morbundsdannelse sted, og hvor der ikke naturligt
forekommer selvsået kristtorn (eller taks). Der kan afhængig af alders og udviklingstrin være
tale om op til 50% indblanding af andre træarter, f.eks. birk, alm. røn, stilk-eg og vinter-eg.
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen),
er den omfattet.
Eksempler på denne type er meget almindelige, idet det måske er vor mest almindelige
bøgeskovstype. Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: bøg, bølget bunke, skovjomfruhår, ørnebregne og blåbær. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de
findes er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen.
Afgrænsningen mod type 9120 sker ud fra mængden af kristtorn og taks. Arealer kun med
enkelte individer af selvsået kristtorn/taks, snarere spredt fra have/park end en naturlig del af
lokalitetens oprindelige plantesamfund, omfattes af 9110. Bøgeskov med naturlig forekomst
af kristtorn/taks i skoven omfattes af type 9120, uanset om der er fremkommet kristtorn endnu
på alle delarealer med bøg, idet kristtorn typisk først fremkommer i ret høje aldersklasser, og
fordi kristtorn bruges som indikator for at det regionale klima mv. svarer til typen. Man skal
altså ikke vurdere forskellen på type 9110/9120 på afdelingsniveau, men på skovniveau.
Afgrænsningen mod 9130 og 9150 sker ud fra jordbund og flora, svarende til den klassiske
danske opdeling mellem morbund og muldbund. Bøgeskovstyperne optræder stedvis i
mosaik. Sådanne steder henføres skovvis til den type, der er mest udbredt. I store skove med
geografisk adskilte arealer af mere end en type bøgeskov bør de dog adskilles (DMU 2005b).

2.1.2 Naturtypens areal
Der er kortlagt et samlet areal på 8,1 ha i H14.

2.1.3 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
Bøg

< 1%
8,1

1-10%

11-30%

31-75%

>76%

I alt
8,1

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 %
8,1

I alt
8,1
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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 %
8,1

20-50 %

51-75 %

76 – 90 %

> 90 %

I alt
8,1

- 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
6,9

> 5stk/ha
1,2

I alt
8,1

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
8,1

> 5stk/ha

I alt
8,1

- 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%

Tegn på
Tydelig
Nylig

I alt
0
0
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%
8,1

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

I alt
8,1

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
Nylig

0
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
0
tydelige tegn
Nuværende
0
Afvanding:
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:
A: Ingen grøfter
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede)
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år
E: Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år
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A
1,2

B

C
6,9

D

E

I alt
8,1

2.1.4 Naturtypens arter
- Karakteristiske arter
Der er registreret følgende karakteristiske arter:
- i 5 meter cirklerne
Art
Bøg
Bølget bunke

Areal (ha)*
8,1
8,1

* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen

- på det øvrige areal (ha).
Art
Bøg
Bølget bunke

Dominerende
8,1

Alm.

Hyppig

Spredte

5,8

2,4

Få

I alt

8,1

- 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
Nåletræarter*

< 1%
6,9

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

I alt
6,9

* Alle (ikke plantede) nåletræer undtagen skovfyr, taks og ene

Side 15

2.2 Data for Bøgeskov på muldbund (9130)
2.2.1 Beskrivelse af naturtypen
Den del af vore bøgeskove (dvs. bøg er arten med størst kronedækning på arealet), hvor
jordbunden ikke er sur eller meget kalkrig, således at muldbund dominerer. Der kan afhængig
af alders- og udviklingstrin være tale om større eller mindre indblanding eller underskov af
andre træarter, f.eks. ask, avnbøg, elm, ær, stilk-eg og vinter-eg. I nogle skove, f.eks.
græsningsskove, vil underskov typisk mangle.
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen),
er den omfattet.
Eksempler på denne type er almindelige i store dele af landet, dog sjældnere mod vest.
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: bøg, alm. guldnælde, enblomstret flitteraks,
hvid anemone, skovmærke og tandrod. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de
findes er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. Ofte findes endvidere alm.
bingelurt, hulrodet lærkespore, miliegræs, ramsløg, knoldet brunrod, skovsalat eller skovviol.
Afgrænsningen mod andre typer bøgeskov er beskrevet under type 9110 og 9120. Bemærk
endvidere at arealer med højtliggende kalkundergrund/kalkrigt plastisk ler henføres til type
9150, uanset om der er et tyndt muldlag over mineraljorden. Almindeligt kalkrig muld med
f.eks. lærkesporeflora er type 9130. Bøgeskov på fattig muldbund/mild morbund, hvor floraen
typisk er præget af f.eks. stor fladstjerne og/eller skovsyre, hører også hjemme i type 9130
(DMU 2005b).

2.2.2 Naturtypens areal
Der er kortlagt et samlet areal på 2,5 ha i H14.

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
Bøg

< 1%
1,0

1-10%
1,5

11-30%

31-75%

>76%

I alt
2,5

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 %
2,5

I alt
2,5

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 %
2,5

51-75 %

76 – 90 %

> 90 %

I alt
2,5
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- 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

1-5 stk/ha
1,0

> 5stk/ha

I alt
2,5

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

1-5 stk/ha

> 5stk/ha
1,0

I alt
2,5

- 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%

Tegn på
Tydelig
Nylig

I alt
0
0
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%
2,5

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

I alt
2,5

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
Nylig

0
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
0
tydelige tegn
Nuværende
0
Afvanding:
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:
A: Ingen grøfter
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede)
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år
E: Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år
A
2,5

B

C

D

E

I alt
2,5
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2.2.4 Naturtypens arter
- Karakteristiske arter
Der er registreret følgende karakteristiske arter:
- i 5 meter cirklerne
Art
Bøg
Enblomstret flitteraks
Skovmærke

Areal (ha)*
2,5
1,0
1,0

* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen

- på det øvrige areal (ha).
Art
Bøg
Enblomstret flitteraks
Skovmærke

Dominerende
2,5

Alm.

Hyppig

Spredte

Få

I alt
2,5
1,0
1,0

1,0
1,0

- 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
Ingen arter

< 1%

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

I alt
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2.3 Data for Stilkege-skov og krat på mager sur bund (9190)
2.3.1 Beskrivelse af naturtypen
Den del af vore egeskove og egekrat (dvs. eg er arten med størst kronedækning på arealet),
hvor jordbunden er sur, og stilkeg dominerer.
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen),
er den omfattet.
Eksempler på denne type er egeskove på næringsfattig og sandet bund og de fleste egekrat. På
øerne er typen sjælden. Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: stilk-eg, vorte-birk,
dun-birk, alm. røn og bævreasp. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de findes
er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. I veludviklede tilfælde findes ofte
tørst, bølget bunke, blåtop, alm. kohvede, hvid anemone, majblomst, skovstjerne eller
ørnebregne. Busklaget er ofte dårligt udviklet, mens der ofte er mange bregner.
På intermediær jordbund vil der kunne findes overgangstyper til 9160, som må indplaceres
skønsmæssigt, hvis de ikke umiddelbart kan henføres til den ene eller anden af typerne 9160
og 9190. I sådanne tvivlstilfælde bør man vælge 9190, hvis der er tale om egekrat i
skovlovens forstand, og 9160 hvor arealet snarere har karakter af egeskov (DMU 2005b).

2.3.2 Naturtypens areal
Der er kortlagt et samlet areal på 33,4 ha i H14.

2.3.3 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
Alm. røn
Bævreasp
Dunbirk
Stilkeg

< 1%
8,9
0,5
6,7
10,7

1-10%
1,8
5,5

11-30%

31-75%

>76%

I alt
10,7
5,9
6,7
10,7

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 %
17,8

> 90 %
15,6

I alt
33,4

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 %
19,0

20-50 %
14,5

51-75 %

76 – 90 %

> 90 %

I alt
33,4
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- 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
7,2

> 5stk/ha
26,3

I alt
33,4

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
3,0

1-5 stk/ha
18,3

> 5stk/ha
12,1

I alt
33,4

- 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%

Tegn på
Tydelig
Nylig

I alt
0
0
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%
33,4

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

I alt
33,4

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
Nylig

0
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
0
tydelige tegn
Nuværende
6,7
0,3
2,6
9,6
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
10,7

B

C
22,8

D

E

I alt
33,4

2.3.4 Naturtypens arter
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- Karakteristiske arter
Der er registreret følgende karakteristiske arter:
- i 5 meter cirklerne
Art
Alm. røn
Bævreasp
Dunbirk
Stilkeg

Areal (ha)*
5,9
5,1
16,5
17,4

* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen

- på det øvrige areal (ha).
Art
Alm. røn
Bævreasp
Dunbirk
Stilkeg
Vortebirk

Dominerende

10,7
16,1

Alm.

Hyppig

Spredte

1,8
8,3
6,7
6,7

8,6
2,0
0,5
16,1

0,5
16,1

Få

I alt
10,3
10,7
23,2
33,4
16,1

- 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
Glansbladet hæg
Nåletræarter*

< 1%
1,8
6,7

1-10%

11-25%

16,1

26-50%

>50%

I alt
1,8
22,8

* Alle (ikke plantede) nåletræer undtagen skovfyr, taks og ene
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2.4 Data for *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91E0)
2.4.1 Beskrivelse af naturtypen
Fugtige til våde arealer i tilknytning til vandløb, eller af anden grund med en vis
vandbevægelse, bevokset med (domineret af) rødel og/eller ask. Hyppige ledsagetræarter er
dunbirk, skovelm, hvidpil og skørpil. Der er normalt en frodig bundflora med høje urter eller
moseplanter, der trives med den rigelige tilgang af vand og næring.
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen),
er den omfattet.
Typiske eksempler er ask eller el ved væld, galleriskov langs vandløb (selv en strimmel på én
træbredde), ellesumpe med vandbevægelse og askebevoksninger i tilknytning til vandløb.
Bevoksningerne er ofte blandede med både el og ask, men dette er ikke et krav.
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: rød-el, grå-el, ask, hvidpil, skør-pil, dun-birk,
skov-elm, angelik, vandkarse, engkarse, kær-star, kæmpe-star, akselblomstret star, tyndakset
star, skov-star, kåltidsel, elfenbens-padderok, andre padderok-arter, alm. mjødurt, skovstorkenæb, engnellikerod, sværtevæld, lund-fredløs, skov-skræppe, lund-fladstjerne og stor
nælde. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de findes er der stor sandsynlighed
for at arealet svarer til typen. I veludviklede tilfælde kan endvidere findes alm. fredløs, alm.
hæg, gråpil, gul anemone, hjortetrøst, kvalkved, kærtidsel, druemunke, firblad, ægbladet
fliglæbe, milturt-arter eller vorterod.
Arealer med stagnerende vand undtages, idet det er en anden Corine type, karakteriseret ved
manglende vandbevægelse, mere sur bund og bl.a. følgende plantearter: forlænget star,
kærmangeløv, butfinnet mangeløv, kongebregne, tørst, tørvemos og dunbirk, d.v.s. det er en
overgangstype mod de sure skovbevoksede tørvemoser. Selve vandarealet i form af væld eller
vandløb hører til særskilte naturtyper. Se type 7220, Kilder og væld, hvis der vælder frit
synligt kildevand frem (DMU 2005b).

2.4.2 Naturtypens areal
Der er kortlagt et samlet areal på 64,4 ha i H14.

2.4.3 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
Ask
Dunbirk
Rødel
Skovelm

< 1%
1,4
7,2
5,4
40,6

1-10%
18,9
17,7

11-30%
33,1

31-75%
10,4

>76%

I alt
63,8
7,2
23,1
40,6
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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 %
12,1

> 90 %
52,3

I alt
64,4

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 %
41,2

20-50 %
19,3

51-75 %
3,9

76 – 90 %

> 90 %

I alt
64,4

- 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
19,5

> 5stk/ha
45,0

I alt
64,4

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
19,3

1-5 stk/ha
8,0

> 5stk/ha
37,1

I alt
64,4

- 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%

Tegn på
Tydelig
Nylig

I alt
0
0
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%
54,1

1-10%
10,4

11-25%

26-50%

>50%

I alt
64,4

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
Nylig

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
5,7
8,3
1,2
15,2
tydelige tegn
Nuværende
2,0
2,0
Afvanding:
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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
0,9

B

C
62,8

D

E

I alt
63,7

2.4.4 Naturtypens arter
- Karakteristiske arter i bundvegetation
Der er registreret følgende karakteristiske arter:
- i 5 meter cirklerne
Art
Ager padderok
Akselblomstret star
Alm. mjødurt
Angelik
Ask
Dynd padderok
Engkarse
Engnellikerod
Kåltidsel
Rødel
Skovelm
Skovstar
Skovskræppe
Stor nælde
Sværtevæld

Areal (ha)*
0,3
50,4
23,6
18,1
63,1
3,2
8,3
50,3
0,5
32,1
29,5
38,2
41,6
27,9
14,0

* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen

- på det øvrige areal (ha).
Art
Ager padderok
Akselblomstret star
Alm. mjødurt
Angelik
Ask
Dunbirk
Dynd padderok
Engkarse
Engnellikerod
Kærstar
Kåltidsel
Rødel
Skovelm
Skovstar
Skovskræppe
Skov padderok
Stor nælde
Sværtevæld

Dominerende

52,5

Alm.

Hyppig

Spredte

3,2
9,9

42,8
8,3
2,0
1,2
6,0

4,5
16,0
16,1

9,5

47,2

18,3

3,6
28,3

16,8

8,3
1,5

3,9
0,9
0,5
10,0
38,6

Få

I alt

0,3

0,3
50,4
34,1
18,1
64,4
7,2
11,4
12,2
50,4
2,0
15,3
64,4
42,4
42,1
42,1
5,7
56,5
14,0

1,2
1,2
11,4
3,9
1,2
2,0
10,4
10,4
29,3
5,1
32,2
5,7
1,2
14,0

0,6
4,9
28,3
12,2
8,3
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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
Glansbladet hæg
Kæmpe-bjørneklo
Nåletræarter*

< 1%
1,2
0,3
10,4

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

I alt
1,2
0,3
10,4

* Alle (ikke plantede) nåletræer undtagen skovfyr, taks og ene
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2.5 Data for Odder Lutra lutra (1355)
2.5.1 Beskrivelse af arten
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000.

2.5.2 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).
Skov- og Naturstyrelsens retningslinier for udpegning af levesteder for odder i fredskov er
bredzoner på 5m ved søer og vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt det
tilhørende vandareal (Skov- og Naturstyrelsen 2006).
Århus Amts og Nordjyllands Amts kortlægning af odder i H14 omfatter de arealer som Skovog Naturstyrelsens retningsliner angiver som levesteder for odder. Der henvises således til
amternes basisanalyser med dertil hørende kortlægning af levesteder for odder.

2.5.3 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).
Overvågningsresultater for odder:
Amt
Antal stationer
Århus Amt
Nordjyllands
Amt

135
150

Antal positive stationer i
1996
23 stk. (17 %)
57 stk. (38 %)

Antal positive stationer i
2004
104 stk. (77 %)
136 stk. (90 %)

Kilde: DMU 2006

Det fremgår af Århus Amts basisanalyse at odderspor blev fundet på 1 ud af 6 stationer i 1996
og på alle stationer i 2004 (Århus Amt 2006).
Det vurderes, at odderen er vidt udbredt i de kystnære områder i habitatområdet og at
bestanden af odder er stigende i området.
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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 registreret tegn på jordbearbejdning af de skovbevoksede, fredskovspligtige
arealer i habitatområdet.
- 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 72 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %
•
på 28 % 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
Nylig stævningsdrift af mindre omfang er konstateret på 3 % af arealet med elle- og askeskov
(91E0) og ikke på andre skovnaturtyper i habitatområdet. Samtidig er der registreret ophørt
stævningsdrift af mere eller mindre omfang på 24 % af det samlede areal med elle- og
askeskov.
Nuværende græsningsdrift er konstateret på 29 % af det samlede areal med stilkege-krat
(9190) og 13 % af arealet med elle- og askeskov (91E0). Der er ikke registreret
skovnaturtypearealer med tegn på ophørt græsning.
På baggrund af ovennævnte registreringer er der grundlag for at konkludere, at der er behov
for at undersøge anvendelse af stævningsdrift i elle- og askeskove (91E0) nærmere, for at
sikre at anvendelsen er stabil eller stigende. Der er ikke grundlag for at konkludere, at der har
været væsentlige negative ændringer i arealet med græsningsdrift.

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
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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ved at måle eller modelberegne depositionen af kvælstof fra luften.

Tålegrænser
Alle de registrerede skovnaturtyper i habitatområde nr. 14 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
Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof fra luften er følgende for de enkelte kommuner i
habitatområde nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord:
Hadsund
Hals
Mariager
Nørhald
Rougsø
Sejlflod
Sæby
Landsgennemsnit

NHy(kg N/ha)
9,6
8,5
10,0
9,0
9,0
8,8
8,9
9,1

NOx (kg N/ha)
6,5
6,4
6,2
5,7
6,2
6,1
6,3
6,8

Total N (kg N/ha)
16,1
14,9
16,2
14,7
15,2
14,9
15,2
15,9

Tabel bilag.3.3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner der ligger indenfor Natura 2000 området.
Der refereres til kommuneinddelingen fra før den 1. januar 2007. Kvælstof-depositionen er angivet som
kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammonium), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat)
og total N (samlet tør- og våddeposition) (Skov- og Naturstyrelsen 2005).

Den gennemsnitlige deposition i de 7 kommuner, der dækker H14 er på 15,3 kg N/ha/år,
hvilket ligger under landsgennemsnittet på 15,9 kg N/ha/år.
En betydelig del af NHy-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 (2550 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).
Der er generelt tale om langstrakte skovarealer med høj andel af randzone.
Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger midt i af intervallet med
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tålegrænsen 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
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 14 % af arealet er der ikke grøfter
•
på 86 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdt inden for de
seneste 6 år
Samlet vurderes hydrologien i området ikke at udgøre nogen trussel for skovnaturtyperne i
området, da de hydrologiske forhold i området er overvejende naturlige. Enhver ændring i
hydrologien i området kan imidlertid være en potentiel trussel.

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 kæmpe-bjørneklo i en mindre forekomst med
skovtypen elle- og askeskov (91E0). Forekomsten udgør mindre end 1 % af det samlede areal
med skovtypen og dækningsgraden er vurderet til < 1 % af forekomsten.
Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at den pågældende art pt. ikke udgør nogen egentlig trussel
mod skovnaturtyper i området.
Det fremgår ligeledes af bilag 2, at der er konstateret glansbladet hæg i skovtyperne egekrat
(9190) og elle- og askeskov (91E0). For begge skovtyper gælder, at dækningsgraden af arten
er lav (< 1 %). Glansbladet hæg er registreret på hh. 5 % og 2 % af arealet med den
pågældende skovtype.
3

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

Side 31

Skov- og Naturstyrelsen vurderer at den pågældende art ikke udgør nogen egentlig trussel
mod skovnaturtyper i området.
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at
kronedækningsgraden af ikke-hjemmehørende (uønskede) træarter ikke bør overstige 10 %
(DMU 2003).
Ifølge bilag 2 er der konstateret invasive nåletræarter i tre skovnaturtyper i habitatområdet. I
skovtypen bøg på mor uden kristtorn (9110) er der konstateret invasive nåletræarter på 85 %
af det samlede areal med skovtypen dog er dækningsgraden lav (< 1 %). I stilkege-krattet er
der registreret invasive nåeltræarter på 68 % af det samlede areal med skovtypen. Her udgør
dækningsgraden op til 10 % af det samlede areal med skovtypen. I elle- og askeskoven (91E0)
er de invasive nåletræarter fundet i 16 % af bevoksningerne. Dækningsgraden af selvsåede
nåletræarter i elle- og askeskoven (91E0) er lav (< 1 %).
Samlet vurderes de invasive nåletræarter at udgøre en potentiel trussel på længere sigt mod
skovnaturtyperne i området, særligt udsat er stilkege-krattet (9190).

3.6 Forstyrrelse af arter
Odderen er følsom over for menneskelige forstyrrelser, specielt på ynglepladsen. Forstyrelser
antages ikke at påvirke odderen i nævneværdig grad indenfor Natura 2000-området.

3.7 Andre trusler
For stilkegeskove og krat på mager sur bund (9190) fremgår det af DMU-rapporten ”Kriterier
for gunstig bevaringsstatus”, at den vigtigste trussel efter konvertering er indvandring af
skyggetålende træer, som med tiden vil overgro egebevoksningen og forhindre selvforyngelse
af eg (DMU 2003).
Der er kun i mindre omfang konstateret naturlig selvforyngelse af skyggetræer i egekrattene
(9190).
Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at indvandringen af naturlige skyggetræer i egekrattene er
langsom men fremadskridende.
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Resume:
Den nordjyske del af Natura 2000-område nr. 14 udgøres af Ålborg Bugt og Mariager Fjord, og er først og fremmest
udpeget pga. områdets vigtighed for en række arter af dykænder, terner, vadefugle og gæs. De lavvandede kystområder
og strandenge udgør essentielle yngle-, raste- og fourageringspladser for disse arter. Desuden findes i området Stav-Sild
og Spættet Sæl. Den landfaste del af området er primært præget af strandenge og forskellige klittyper, men især på
Mulbjerge findes meget fine overdrev af alle tre overdrevstyper. Desuden har området et lille levested med en bestand
af Bilag II-arten Mygblomst i positiv udvikling. De marine områder er primært truet af eutrofiering, mens
landområderne også en del steder trues af tilgroning og eutrofiering.

1. Beskrivelse af Natura 2000-området
Natura 2000-område nr. 14 – Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord er udpeget som Habitatområde nr. 14,
Fuglebeskyttelsesområde nr. 2 og 15 og Ramsarområde nr. 11 med et samlet areal på 68.238 ha (se tabel 1.1 eller
hjemmesiden for Vand og Natur (klik her)). Området er Nordjyllands, måske Danmarks længste internationale
naturbeskyttelsesområde, og ligger i de nye storkommuner Frederikshavn, Brønderslev-Dronninglund, Aalborg,
Mariager Fjord, Randers og Norddjurs. Af Natura 2000-områdets samlede areal består 60.470 af hav og fjord, medens
7.768 ha er land.
Denne basisanalyse omhandler den del af Natura 2000-område nr. 14 som ligger i Region Nordjylland.
I området er 1.305 ha af landarealet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Desuden er der 87 ha løvskov og 45 ha
nåleskov (kilde: Areal Information systemet, Danmarks Miljøundersøgelser). Resten af landarealet består af agerjord,
byer mm. Indenfor Natura 2000-området findes følgende fredninger og reservater:
• Kystområdet Mulbjerge-Toft camping (125 ha), som er en landskabs- naturvidenskabelig og rekreativ fredning
med særlige bestemmelser om naturpleje.
• Mulbjerge (144 ha), som er en landskabs- naturvidenskabelig og rekreativ fredning
• Hals – Egense vildtreservat (1822 ha), som er en sikring af væsentligt yngle-, raste- og fourageringsområde for
vandfugle
• Als-Gerå Vildtreservat, som skal sikre væsentligt yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle
• Voerså-Stensnæs Vildtreservat (598 ha), der skal sikre raste- og fourageringsområde for vandfugle
• Ajstrup Bugt (ca. 300 ha), natur- og kulturhistorisk samt landskabsfredning
• Als Kirkebakke (3 ha), Landskabsfredning
• Als Præstegårds mark (8 ha) Landskabsfredning
• Als Odde (12 ha) Rekreativ fredning
• Mariager Fjord Vildtreservat (2200 ha), med formål af sikre raste-, fouragerings- og yngleområder for
vandfugle.

Nr.

Navn

Areal

H14

Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager
Fjord

68.238 ha

F2

Ålborg Bugt, nordlige del

31.429 ha

F15

Randers og Mariager Fjorde og Ålborg
Bugt, sydlige del

39.021 ha

R11

Dele af Randers og Mariager Fjorde og
havet udfor

39.021 ha

Samlet areal Natura 2000

68.238 ha

Beskyttet Natur
Vandløb
Hede

20 km
60,4 ha

Naturenge

29,5 ha

Kultureng

166,1 ha

Mose

Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er
inkluderet i denne basisanalyse. For hvert område er områdets nummer,
navn og areal (i ha) angivet, ligesom Natura 2000 områdets samlede
areal er oplyst. Da habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er delvist
sammenfaldende, svarer det samlede areal af Natura 2000-området ikke
til summen af de tre udpegninger. Kilde:
http://www2.skovognatur.dk/natura2000/.

Areal

Strandeng

70,4 ha
902,5 ha

Overdrev

65,5 ha

Sø

10,8 ha

I alt

1.305,2 ha

Tabel 1.2. Antal hektar af registreret
beskyttet naturtyper i Natura 2000-område
14 i Nordjyllands Amt(vejledende
registrering, Nordjyllands Amt, feb. 2006).
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1.1 Beskrivelse af områdets natur og dets potentiale
Dette Natura 2000-område er Nordjyllands største, og landets længste område, og det indeholder en lang række særlige
naturværdier. Denne analyse vil udelukkende beskæftige sig med Nordjyllands andel af området.
De primære naturværdier knytter sig til de langstrakte, lavvandede kystarealer med fire forskellige marine naturtyper
(mere end 90 % af det vurderede areal af amtets areal med vadeflader), og med særlig repræsentation af
lavtvandssamfundet (”Macoma”-samfundet). Disse udgør sammen med de store strandengsarealer et essentielt levested
(hhv. yngle-, raste- og fourageringssted) for en lang række fugle, bl.a. dykænder, måger, terner, gæs og vadefugle.
Derfor er flere dele udpeget som fuglereservater.
De kystnære havområder er desuden levesteder for bl.a. de sjældne Stavsild, Spættede Sæler og Hav-Lampretter. Som
en særlig del af havområdet indgår Mariager Fjords yderste tredjedel. I modsætning til inderfjorden, som er en dyb
tærskelfjord, er yderfjorden lavvandet og væsentlig for fugle, bl.a. Hav- og Fjordterne, Klyde og Lysbuget Knortegås.
Mariager Fjord har været plaget af iltsvind, og derfor er der udarbejdet en handlingsplan for et bedre miljø i fjorden.
Natura 2000-områdets landdele består primært af strandenge, hvoraf en del er veludviklede med loer og saltpander, men
mange er under tilgroning.
Desuden findes dele med klitter (især gråklit, klithede, enebærklitter og klitlavninger) og overdrev.
Overdrevene har en primær forekomst på Mulbjerge ved Lille Vildmose. Mulbjergene er en morænedannelse, der efter
istiden lå som en ø i stenalderhavet, og således er blevet påvirket af bølgernes erosion. I takt med landhævningen i
Nordjylland er Mulbjergene blevet landfast med det øvrige Himmerland og udgør et uforligneligt udsigtspunkt over
Lille Vildmoseområdet. Mulbjergene adskilles i to dele af Stejlgabet, som har klitagtig karakter med Sand-Hjælme og
Havtorn. Den sydlige del er græsset, mens store dele af norddelen er under tilgroning med buske og træer og bl.a.
indeholder et fint Stilk-egekrat. De lysåbne dele er unikke pga. deres mange sjældne overdrevsplanter, og især fordi de
indeholder alle 3 overdrevstyper: Kalkoverdrev, sure overdrev og landsdelens klart bedste forekomster af tørre sandede
overdrev. Som noget helt specielt findes både Opret og Nikkende Kobjælde (ansvarsarter) på Mulbjerge. Nikkende
Kobjælde har her landets måske største bestand med mere end 30.000 kloner!
Natura 2000 området har kun få ferske engområder med gode naturværdier, men et enkelt rigkær bør nævnes, idet den
bl.a. rummer en bestand af den sjældne Hvidgul Gøgeurt og Bilag II-arten Mygblomst.
De alvorligste trusler i området er: Eutrofiering af de kystnære havområder, overdrev og klitter, afvanding og tilgroning
af strandenge samt tilgroning af klitter, overdrev og rigkær.
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2. Udpegningsgrundlaget
2.1 Habitatområde nr. 14
Som det fremgår af tabel 2.1.1 er habitatområde 14 udpeget af hensyn til 27 habitatnaturtyper og 6 arter.
Se kort med naturtyperne og arter på hjemmesiden for Vand og Natur (klik her). Her er vist forekomsten af de enkelte
naturtyper og arter, på nær Spættet sæl og Stavsild, da datagrundlaget for disse to arter ikke er fyldestgørende nok.
Nr.

Kortlagt
areal

Naturtype

Antal
forekomster

Arter
1095
Havlampret (Petromyzon marinus)
0,7 km
1099
Flodlampret (Lampetra fluviatilis)
0,7 km
1103
Stavsild (Alosa fallax)
1355
Odder (Lutra lutra)
1986 ha
1365
Spættet sæl (Phoca vitulina)
1903
Mygblomst (Liparis loeselii)
10 ha
1
Naturtyper
1110
Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
1653 ha
2
1130
Flodmundinger
3570 ha
20
1140
Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
700 ha
29
1150
*Kystlaguner og strandsøer
4,8 ha
22
1160
Større lavvandede bugter og vige
431 ha
1
1210
Enårig vegetation på stenede strandvolde
0 ha
0
1310
Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand
0 ha
0
1330
Strandenge
805 ha
52
2110
Forstrand og begyndende klitdannelser
0,3 ha
2
2120
Hvide klitter og vandremiler
32,9 ha
18
55,5 ha
28
2130
*Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)
2140
*Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
12,5 ha
14
2180
Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter(1.)
0,003 ha
2
2190
Fugtige klitlavninger
30 ha
13
2250
*Kystklitter med enebær
20,9 ha
7
3150
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
2,4 ha
2
4030
Tørre dværgbusksamfund (heder)
20,7 ha
10
5130
Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
17,7 ha
7
6120
*Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand
1,1 ha
5
6210
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)
17,6 ha
4
6230
*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
49,4 ha
24
7230
Rigkær
2,4 ha
4
9110
Bøgeskove på morbund uden kristtorn(1.)
4,2 ha
1
9130
Bøgeskove på muldbund(1.)
6,7 ha
3
9160
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund(1.)
4,1 ha
2
9190
Stilkegeskove og krat på mager sur bund(1.)
19,4 ha
3
91E0
*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld(1.)
8,2 ha
5
Tabel 2.1.1. Oversigt over de arter og naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af habitatområde 14. (1.) Skov naturtyperne bliver
kortlagt af SNS og er kun delvist kortlagt i forbindelse med amtets kortlægning i 2004-05. * Prioriteret naturtype.

2.2 Fuglebeskyttelsesområde 2 og 15
Fuglebeskyttelsesområde 2 og 15 er udpeget for henholdsvis 12 og 17 arter (se tabel 2.2.1, 2.2.2. 2.2.3 og 2.2.4).
Se kort med fuglearter på hjemmesiden for Vand og Natur (klik her)
F2

Ynglepar
1983

Ynglepar
Ca. 1993

Ynglepar
2003 -2006

Status

Almindelig
6
7
2
Tilbagegang
ryle
200
200
300 - 500
Fremgang
Havterne
Ca. 200
2
Usikker
Splitterne
Dværgterne
44-62
Svingende
Tabel 2.2.1. Oversigt over de ynglende fuglearter, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af EFFuglebeskyttelsesområde nr. 2. Arter med fed var del af det oprindelige udpegningsgrundlag i 1983.

Areal (ha)
2.655
29.763
46
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Ynglepar
1983
20
20
20

Ynglepar
Status
2003 -2006
Klyde
15-30
Usikker
Fjordterne
4 - 15
Tilbagegang
Havterne
> 13
Fremgang
Dværgterne
0-1
Usikker
Tabel 2.2.2 Oversigt over de ynglende fuglearter, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af, EFFuglebeskyttelsesområde nr. 15. Ingen af arterne var del af det oprindelige udpegningsgrundlag i 1983.
F 15

Arter på
bilag 1,
jf. art. 4(1)
Pibesvane
Sangsvane

Arter,
Jf. art. 4 (2)

Lysbuget
Knortegås
Gravand
Bjergand
Ederfugl
Sortand
Fløjlsand
Hjejle
Alm. Ryle

Alm. Ryle

Ynglepar
Ca. 1993
>4
2–6
81 - 83

T/Tn
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

1983
maks. tal

1992 – 1997
maks. tal

1998 - 2003
maks. tal

-

-

-

-

849

839

17.000
55.000
38.000
20.000
-

2.216
18.000
15.126
600
6.736
6.765

3.641
4.638
4.487
60
40
13.520
20.470

Status

Areal (ha)
7.103
386
22.836
3.757

Areal (ha)

Ukendt
Ukendt

8.407
8.407

Stabil

8.550

Fremgang
Svingende
Tilbagegang
Tilbagegang
Tilbagegang
Fremgang
Fremgang

8.157
27.155
27.155
27.155
27.155
2.597
2.655

Tabel 2.3.1.. Oversigt over de rastende fuglearter, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af EFfuglebeskyttelsesområde nr. 2. T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. Tn: Trækfugle,
der opholder sig i området i nationalt betydende antal. Arter med fed var del af det oprindelige udpegningsgrundlag i
1983. Hvinand og Toppet Skallesluger var også del af det oprindelige udpegningsgrundlag.
Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser(2005).

Arter på
bilag 1,
jf. art. 4(1)

Arter,
Jf. art. 4 (2)
Skarv

Pibesvane
Sangsvane
Knopsvane
Lysbuget
Knortegås
Gravand
Bjergand
Ederfugl
Sortand
Fløjlsand
Hvinand
Stor
Skallesluger
Hjejle

1983
maks. tal

1992 – 1997
maks. tal

1998 - 2003
maks. tal

Status

2.000
5.000

2.508
755
3.578
444

6.715
3.921
733

Fremgang
Ukendt
Fremgang
Tilbagegang

22.799
5.954
5.954
2.165

1.900

2.730

4.417

Fremgang

5.693

T
T
T
T
T
T
T

4.000
3.000
47.000
10.000
20.000
-

4.267
200
70.000
8.500
10
2.797

4.254
11.600
5.500
2.337

Stabil
Svingende
Ukendt
Tilbagegang
Tilbagegang
Stabil

7.063
19.085
19.085
19.085
19.085
19.085

1.000

472

293

Tilbagegang

17.358

T

-

11.028

10.889

Stabil

2.934

T/Tn
T
T
T
T
T

Areal (ha)
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Tabel 2.3.2. Oversigt over de rastende fuglearter, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af, EFFuglebeskyttelsesområde nr. 15. T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. Tn:
Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. Arter med fed var del af det oprindelige
udpegningsgrundlag i 1983. Kilde til data: Danmarks Miljøundersøgelser 2004, Ederfugl dog Jensen (1996)

2.3 Nyfundne naturtyper og arter
I tabel 2.4 vises de nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter eller naturtyper, der aktuelt ikke udgør
udpegningsgrundlag, men som vil skulle vurderes i forbindelse med en kommende revision af udpegningsgrundlagene.
Det drejer sig eksempelvis om arter og naturtyper på bilag 1 eller 2 til EF-habitatdirektivet eller på bilag 1 til EFfuglebeskyttelsesdirektivet.
Naturtype og art

Areal

Antal
forekomster

2170
Grårisklit
1,3 ha
3260
Vandløb med vandplanter
5 km
6410
Tidvis våd eng
2,8
Tabel 2.4. Arter og naturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag for Natura 2000-planens internationale naturbeskyttelsesområder,
vurderes at have væsentlig forekomst heri. En * foran artens eller naturtypens kodenummer betyder, at den er særligt prioriteret af EU.

1
7
1
men som

2.4 Naturtyper og arter, som ikke er registreret, men indgår i udpegningsgrundlaget
Naturtyperne 1210 og 1310 er ikke blevet registreret under kortlægningen. Dette skyldes, at disse typer ikke var blandt
de 18 naturtyper som skulle kortlægges, og naturtyperne vil givetvis forekomme på små arealer langs kysten.

3. Foreløbig trusselsvurdering
3.1 Beskrivelse af naturtilstanden
Som baggrund for at foretage en trusselsvurdering for naturtyper og arter er der foretaget en foreløbig vurdering af
status af tilstanden for de naturtyper og arter, der forekommer i området (se bilag B.2).
For de naturtyper og arter, som ikke er omfattet af NOVANA-overvågningsprogrammet, er tilstands- og
trusselsvurderingen baseret på et skøn.

3.1.1 Vandrammedirektivets basisanalyse I-II
I Natura 2000-området er der målsat 13 km vandløb. I år 2015 forventes 6 km vandløb at leve op til målsætningen,
mens 8 km forventes ikke at leve op til målsætningen. Ingen af de målsatte vandløbsstrækninger er upåvirkede.
Vandløbene er påvirkede biologisk, fysisk og hydrologisk. Spærringer for fisk påvirker i øjeblikket 1 km målsat
vandløb. Regulering påvirker 39 km, og vandløbsvedligeholdelse påvirker 42 km målsat og ikke målsat vandløb.
Undersøgelser har vist, at der er risiko for udledning af miljøfarlige stoffer i forbindelse med udledninger fra
punktkilder. Der er ikke tilstrækkelig viden herom.
Småsøerne/vandhullerne i Habitatområde nr. H 14 indgår ikke direkte i Vandrammedirektivets basisanalyse I-II, idet
kun særskilt målsatte søer samt søer > 5 ha er vurderet. De fleste af søerne er skønnet til en type 1150. Generelt gælder,
at tilførsel af for store mængder fosfor er den primære årsag til manglende målsætningsopfyldelse i 2015 for
størstedelen af søerne.
I basisanalysen, indgår Kattegat i vanddistrikt 80. Det vestlige Kattegat betragtes herunder som et samlet kystfarvand,
og er i NJA’s Regionplan 2005 udlagt med basismålsætning. I områder omfattet af Habitatdirektivet og EU’s
fuglebeskyttelsesdirektiv gælder skærpet målsætning.
Kystvandene udgør fjernrecipient for spildevand og forurenende stoffer, i udpræget grad kvælstof og fosfor, som er
medvirkende årsag til iltsvind. Miljøfarlige stoffer påvirker også kystfarvandet. Tekniske anlæg (havneanlæg m.m.) og
erhvervsaktiviteter (råstofindvinding, akvakultur, klapning, og skibsfart) påvirker de marine økosystemer.
Samlet vurderes, at det vestlige Kattegat er i risiko for ikke at opfylde målsætningen i 2015.
Yderligere informationer om Vandrammedirektivets basisanalyse I-II kan findes på
http://www.mst.dk/Vand/Vandrammedirektivet/Basisanalysen/Dansk+rapportering/06030200.htm
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3.2 Eutrofiering
Hovedparten af naturtyperne og flere arter, der er omfattet af habitatdirektivet, påvirkes negativt ved relativt lave
niveauer af luftbåren kvælstofdeposition. N-depositionen kommer fra internationale, nationale, såvel som lokale kilder.
Naturtypernes følsomhed overfor tilførsel af luftbåren kvælstof kan beskrives ved hjælp af tålegrænser. Når
tålegrænserne er overskredet må det forventes, at de påvirkede naturtyper vil være truede på mellem til lang sigt.
Som det fremgår af Tabel B.2.2.3. er eutrofieringen trussel for en række af naturtyperne i område 14. Alle naturtyper,
med undtagelse af strandenge og tørre sandede overdrev, belastes med kvælstofmængder på grænsen af eller højere end
deres tålegrænse. For de tørre og mest næringsfattige typer (klitter og sure overdrev) er tålegrænsen helt overskredet for
en del af forekomsterne. Eutrofiering forskyder konkurrenceforholdet mellem arterne, således at store hurtigvoksende
plantearter, som normalt ikke vil kunne trives i naturtyperne, pga. de ekstra næringsstoffer, kan etableres og vil
bortskygge/fortrænge lavere, mere nøjsomme planter. Eutrofieringen kan således ofte erkendes som en ændret
artssammensætning (de karakteristiske arter forsvinder) og en øget vegetationshøjde.
Det vurderes desuden, at miljøet i Kattegat er påvirkeligt af effekten fra tilførsel af næringsstoffer. Således var Aalborg
Bugt i 2002 ramt af et alvorligt iltsvind, der betød at bundfauna over store arealer døde og at store mængder fisk søgte
bort fra de dårlige iltforhold, for til sidst at strande og dø på kysten. Dette giver en alvorlig forringelse af fødeudbudet
for fuglene i området. Tilsvarende har Mariager Fjord været ramt af alvorligt iltsvind i flere omgange.
Forhøjede niveauer af næringssalte danner også basis for forøget vækst af trådformede alger, som skygger for den
øvrige flora og fauna. Eutrofieringen menes også at være medvirkende årsag til ålegræssets markante tilbagegang –
ålegræsset udgør et væsentligt fødeemne for mange gæs, ænder og svaner.

3.3 Tilgroning
Tilgroning er for de lysåbne naturtyper oftest et tydeligt tegn på, at et areal er i en negativ udvikling og ikke har en god
tilstand. Tilgroning kan ske både med høje urter og/eller med træer og buske.
Tilgroning med vedplanter er fatal for lysåben natur, da lyskrævende, lave planter hurtigt forsvinder, medens tilgroning
med urter oftest kræver længere tid for helt at fortrænge de karakteristiske arter. Rydning, høslet og/eller græsning er
metoder til at afhjælpe tilgroningens negative effekter.
Som det fremgår af figur B.2.3.2 er særligt klitheder og klitlavninger særdeles tilgroede i område 14, og kræver en
markant rydningsindsats snarest.

3.4 Hydrologi
Naturlig hydrologi er væsentlig for alle de våde naturtyper. Indgreb i den naturlige hydrologi vil påvirke strukturen,
økologien og artssammensætningen på det pågældende areal, således at arter, som under naturlige forhold ikke er
tilpassede til at leve på voksestedet, kan etableres og fortrænge de naturlige, tilpassede og karakteristiske arter.
I område 14 er der mange indgreb i form af grøftning og dræning, dvs. vandstandssænkning, særligt på strandenge.
Herved bliver det muligt for mere tørbundselskende planter at etablere sig, og saltpåvirkningen forsvinder. Samtidig
sker der ved afvanding en øget omsætning af tørvejorden, således at der frigives flere næringsstoffer. Dermed bliver det
lettere for høje, konkurrencestærke arter at få fodfæste på bekostning af den lavere, lyselskende vegetation.
En stor del af de tidligere strandenge er drænede og grøftede, så de ikke længere kan betragtes som strandenge. Blandt
de resterende, kortlagte strandenge er næsten 90 % påvirkede af afvanding, jf. Figur B.2.4.1., men uden fatale vegetationsog strukturændringer.

3.5 Invasive arter
Invasive arter er arter, der ikke er naturligt hjemmehørende i Danmark, men som ved menneskets hjælp er introduceret
til denne lokalitet. De invasive og aggressive arter klarer sig så godt i den danske natur, at de udgør en trussel mod de
naturligt forekommende arter. De er i stand til at udkonkurrere de specialiserede og lokalt tilpassede arter, og på
længere sigt kan de således føre til en markant ændring i naturtyper og økosystemer og være med til at mindske
biodiversiteten i naturen.
Blandt de invasive arter i område 14 er: Rynket Rose (mange steder på strandenge, overdrev og klitter), Japan-Pileurt
(v. Voerså og Tofte), Vadegræs (på Strandenge – er udplantet fra godset (Overgård)) og diverse nåletræer. Desuden er
brunalgen Butblæret Sargassotang og Stor Knivmusling fundet flere steder i området. På Mulbjerge er store dele af den
lysåbne vegetation ved at blive tilgroet med Bjerg-Rørhvene. Arten er hjemmehørende i Danmark, men har samme
negative effekt på den lave, artsrige og karakteristiske vegetation som invasive arter. Den favoriseres af stigende fosforog kvælstofmængder. Desuden findes Vadegræs ssp. Flere steder på strandengene. Denne slægt har i Danmark også
visse invasive tendenser.
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3.6 Arealmæssige ændringer siden 1994
De væsentligste ændringer i området knytter sig til ændret græsning, tilgroning og stedvis rydning af opvækst.

3.7 Forstyrrelse af og trusler mod arter
Fugle og sæler er i yngletiden truede af forstyrrelser fra f.eks. mennesker, løse hunde og bilkørsel på strandarealerne.
Sæler og fugle kan desuden være forstyrrede af sejlads.
Mygblomsten er truet af tilgroning og afvanding, men bestanden på lokaliteten har haft en markant fremgang de seneste
år, siden amtet etablerede sen hestegræsning på arealet kombineret med høslæt.

3.8 Andre Trusler
En lang række af de ynglende strand- og strandengsfugle er sårbare overfor tilgroning eller overgræsning af deres
ynglepladser, og kræver derfor en ekstensiv drift heraf.
Plante og dyrelivet er påvirkeligt overfor en række miljøfarlige stoffer bl.a. det begroningshæmmende middel TBT.
Stoffet kommer fra skibstrafikken. Kattegat har så store koncentrationer af TBT, at der vurderes at være risiko for
alvorlige kroniske effekter i de mest følsomme arter.
Olie-spild/udslip.
Lange strækninger af kysten med lave strandenge, vader og barriereøer, samt det hertil hørende fugle- og dyreliv, er
meget sårbare for olieforurening og vanskelligt tilgængelige for efterfølgende oprensning. Den øgede skibstrafik er
således en latent trussel.

4. Plejetiltag, igangværende indsats mm
Der er bl.a. lavet plejeplaner for fredningerne ved Mulbjerge, for området øst for Tofte Skov og for Ajstrup bugt.
Desuden er der lavet en Handlingsplan for Mariager Fjord, som kan ses på http://www.mariager-fjord.dk/
En del af området har været inkluderet i forslaget ”Pilotprojekt Nationalpark Lille Vildmose”, og her kan findes mange
oplysninger. Det er også i den sammenhæng, at et antal Konikheste og Heckkvæg er blevet indkøbt til
afgræsning/naturpleje af et stor skov- og strandengsareal.
Derudover er der udfør 2 vandløbsrestaureringer og 12 andre former for pleje eller genopretning inden for området.
Siden 1997 har amtet indgået 334 MVJ aftaler (1284 ha) indenfor Natura 2000-området.

5. Modsatrettede interesser
På Mulbjerge sker der gradvis tilgroning af overdrevene med egekrat og dets følgearter (f.eks. Bævreasp) – begge typer
er omfattede af direktivet.

6. Liste over manglende data
Naturtyper
Terrestriske naturtyper
Der er behov for en dækkende kortlægning af de naturtyper, som ikke udgør en del af de 18 lysåbne naturtyper, der
indgår i kortlægningen og overvågningen i NOVANA-programmet. I område 14 drejer det sig især om følgende typer:
• Forklit (2110)
• Hvid Klit (2120)
• Grårisklit (2170)
Søer og vandhuller
Der er generelt behov for kortlægning af søer, vandhuller og damme på under 5 ha.
• Strandsø og kystlagune (1150 )
• Næringsrig sø (3150)
• Brunvandet sø (3160)
Arter
Dyrearter
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Der mangler generelt data for forekomster og den geografiske udbredelse af følgende arter hjemmehørende i
Nordjylland i omr. 14.
• Kildevælds-Vindelsnegl
• Skæv Vindelsnegl
• Sump-Vindelsnegl
• Havlampret

7. Liste over tilgængeligt materiale
Anvendt og supplerende litteratur:
Baagø, H., 2001. Danish bats (Mammalia:Chiroptera): Atlas and analysis of distribution, occurrence and
abundance. – Steenstrupia 26(1): 1-117.
Baktoft, H., Aarestrup, K. & Olsen, J. (In press). Smolttab og forsinkelse ved passage af opstemninger og søer
(tentativ titel). Rapport til Dansk Dambrugerforening.
Danmarks Miljøundersøgelser (2003): Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.
Faglig rapport fra DMU, nr. 462.
Danmarks Miljøundersøgelser (2004): NOVANA. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og
naturen. Programbeskrivelse – del 1. Danmarks Miljøundersøgelser. 48 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 495.
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3fagrapporter/rapporter/FR495.PDF
Danmarks Miljøundersøgelse (2005): Atmosfærisk deposition 2004. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser Faglig
Rapport fra DMU nr. 555. http//faglige-rapporter.dmu.dk.
Ellenberg, H. et al. (1991): Zeigerwerten von Pflantzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica vol.18:1-248.
Fredshavn, J. (2004): Teknisk anvisning til kortlægning af terrestriske naturtyper (TA-N3 version 1.01).
Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser.
http://www.dmu.dk/Overvågning/Fagdatacentre/Biodiversitet+og+terrestrisk+natur/Tekniske+anvisninger
Fredshavn, J., Nielsen, K.E., Ejrnæs, R. og Skov, F. (2004): Teknisk anvisning til overvågning af terrestriske
naturtyper (TA-N1 version 1.03). Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks
Miljøundersøgelser.
http://www.dmu.dk/Overvågning/Fagdatacentre/Biodiversitet+og+terrestrisk+natur/Tekniske+anvisninger/
Grell, M. B. (1998): Danmarks Fugle. De danske fugles udbredelse, tæthed, bestandsforhold og
udviklingtendenser 1971-1998 baseret på resultater af Dansk Ornitologisk Forenings landsdækkende
kortlægning i 1993-96.
Gyrsting, L. & Jørgensen, P. N.(eds), 1983. EF-fuglebeskyttelsesområder. Kortlægning og foreløbig udpegning i
henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet. – Fredningsstyrelsen, Miljøministeriet.
Jensen, F. P., 1996. EF-fuglebeskyttelsesområderne og Ramsarområderne. Kort og områdebeskrivelser, status
1995. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen
Møller, A. P.(red.), 1978, Nordjyllands Fugle – deres yngleudbredelse og trækforhold. – Scandinavian Science
Press Ltd.
Nielsen, T., & Nielsen, M., 1998. Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt, bind 1 og 2. – Dansk Ornitologisk
Forening.
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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 (2004): Marine habitatområder - orientering om marine naturtyper. Delrapporter og Kort.
http://www.sns.dk/natura2000/habitat/marin/download_kort.htm
Skov- og Naturstyrelsen (2005a): Opdatering af Ammoniakmanualen. Brev til amterne af 15. december.
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/
ammoniakmanualen.htm
Skov- og Naturstyrelsen (2005b): Vejledning til amterne om udarbejdelse af Natura 2000-basisanalyse.
http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/B94B1028-F744-40DE-83DE-42C6A48E4D3A/9626/Basis_vejl_final.pdf
Stoltze, M. og pihl, S. (red.) 1998: Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet;
Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.
Strand, J. et al. 2006. Tributyltin (TBT) – Forekomst og effekter i Skagerrak, Forum Skagerrak II
Svendsen, L.M., Bijl, L. van der, Boutrup, S. & Norup, B. (red.) (2004): NOVANA. Det nationale program for
overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse – del 2. Danmarks Miljøundersøgelser. 128 s. – Faglig
rapport fra DMU nr. 508 http://www2.dmu.dk/1_Viden/2_Publikationer/3_Fagrapporter/
rapporter/FR508.pdf
Søgaard, B., Pihl, S. og Wind, P. 2006: Arter 2004-2005. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser. 248 s. – Faglig
rapport fra DMU nr. 582. http://www.dmu.dk/Udgivelser/Faglige+rapporter/
Søgaard, B. et al. (2003): Kriterier for gunstig bevaringsstatus. 3. udgave. Faglig rapport fra DMU, nr. 457.
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/
rapporter/FR457_3udg.PDF
van Duinen, G.A. 2004. Planning for nature restoration peat extraction near the north-western edge og high
raised bog – Tofte Mose, august 2004
Wind, P., 1992. Oversigt over botaniske lokaliteter 9. Nordjyllands Amt. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i
samarbejde med Dansk Botanisk Forening.

Databaser:
Atlas Flora Danica-data: Fund af rød- og gulliste arter samt andre sjældne arter.
DOFbasen: Udtræk af data fra DOFBasen er foretaget af Dansk Ornitologisk Forening efter aftale med Århus Amt.
Udtræk af yngle- og rastefugle i Århus Amt i perioden 1982 – 2006. Dansk Ornitologisk Forening, 2006.
NOVANA - data indsamlet i Det nationale overvågningsprogram for vand og natur.
TILDA: TILstandsvurdering af DAnske naturtyper. Amternes kortlægningsdata 2004-5. Fagdatacenter for
Biodiversitet og Terrestrisk Natur.

Plejeplaner:
Revideret forslag til plejeplan for Råbjerg Mose. Nordjyllands Amt, april 2001.
Forslag til plejeplan for Tolshave Mose. Nordjyllands Amt, februar 2006.
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Rapporter mm:
Genopretning og sikring af højmosearealer. Aage V. Jensens Fonde har fået udarbejdet en række rapporter om
genopretning og sikring af højmosearealer:
• Cowi, 2006. Sikring af højmosearealers gunstige bevaringstilstand i Lille Vildmose.
• Cowi, 2006. Påvirkning af højmosearealer i Lille Vildmose fra af vanding og tørvegravning.
• Cowi, 2006. Miljøvurdering af materialer til vandstandsregulerende installationer i Lille Vildmose.

Moser i Nordjylland 1. Larsen, P.; Pedersen, K.H.; Laubek, Bjarke & Vire, A. (red.), 1993. Landskabskontoret,
Nordjyllands Amt.
Moser i Nordjylland 2. Pedersen, K.H., Laubek, B., Burholt, T., Poulsen, R.S., Iversen, I. & Christensen, A., 1999.
Natur- og Miljøkontoret, Nordjyllands Amt.
Moser i Nordjylland 3. Kortlægning af moser i den nordlige del af Vendsyssel. Naturkontoret, Nordjyllands Amt (ej
publiceret). Data fra kortlægningen kan findes i den fælles offentlige database Naturdata.
Moser i Nordjylland 4. Kortlægning af moser i den vestlige del af Vendsyssel. Naturkontoret, Nordjyllands Amt (ej
publiceret). Data fra kortlægningen kan findes i den fælles offentlige database Naturdata.
Kvalitetsvurdering i Halkær Ådal, Naturplan, 1999. Udarbejdet af konsulentfirmaet NATURPLAN for Nordjyllands
Amt. Kvalitetsvurdering af ca. 750 lokaliteter i Halkær Ådal. Data kan indtil 2007 rekvireres hos Naturkontoret,
Nordjyllands Amt. Efter 2007 kan data findes i den fælles offentlige database Naturdata.
Kvalitetsvurdering i Villestrup Ådal, Naturplan, 1999. Udarbejdet af konsulentfirmaet NATURPLAN for
Nordjyllands Amt. Kvalitetsvurdering af 625 lokaliteter i Villestrup Ådal. Data kan indtil 2007 rekvireres hos
Naturkontoret, Nordjyllands Amt. Efter 2007 kan data findes i den fælles offentlige database Naturdata.
Nationalpark Pilotprojektet på Læsø. I forbindelse med pilotprojektet er der blevet udarbejdet rapporter indenfor
områderne: Natur, Kultur, Landskab, Erhverv og Friluftsliv & turisme. Alle rapporterne kan hentes på Skov- og
Naturstyrelsens hjemmeside http://www2.skovognatur.dk/nationalparker/Om_nationalparker/undersoegelser.htm
Registrering af kalkoverdrev i Nordjyllands Amt 1997. Jensen, J.M., Poulsen, R.S. & Bioconsult, 1997. Resultaterne
fra projektet kan findes i den fælles offentlige database Naturdata.
Strandenge - ved Kattegat og Mariager Fjord. Larsen, P. & Steffensen A.M. (red.), 1991. Nordjyllands Amt.
Strandenge - ved Limfjorden. Bjerregaard, O. (red.), 1988. Nordjyllands Amt.
I forbindelse med ”Pilotprojekt Nationalpark Lille Vildmose” er der blevet udarbejdet rapporter indenfor områderne:
Natur, Kultur, Landskab, Erhverv og Friluftsliv & turisme. Følgende rapporter har særlig relevans for denne rapport:
−
−
−
−

Carl Bro, 2004. Følsomhedsanalyse for naturen i Ll. Vildmose
COWI, 2004. Muligheder for naturgenopretning i og omkring Ll. Vildmose
Olesen, C.R., 2004. Analyse af nuværende og potentielle store planteædere i Ll. Vildmose
Petersen, K., 2004. Eksisterende natur.

Alle rapporterne kan hentes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
http://www2.skovognatur.dk/nationalparker/Om_nationalparker/undersoegelser.htm.
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Bilag
B.1 Datagrundlag for naturtyper og arter
I 2004-2005 er der foretaget en kortlægning af de terrestriske habitatnaturtyper inden for. Desuden er der gennem årene
indsamlet data i forbindelse med forskellige projekter, som Nordjyllands Amt har igangsat. Oplysningerne om søer,
vandløb og havområder bygger udelukkende på den viden der er indsamlet gennem årene via et generelt tilsyn og
overvågningen udført regionalt og via det nationale overvågningsprogram. I tabel B.1.1 og B.1.2 er der vist en oversigt
over tilgængelige data for de enkelte naturtyper.
Herunder en oversigt over tilgængelige data
Nr.

Naturtype

NOVA

NOVANA
(2004 – 2006)

Andre data

Arter
1095
1099
1103
1355
1365
1903

Havlampret (Petromyzon marinus)
Flodlampret (Lampetra fluviatilis)
Stavsild (Alosa fallax)
Odder (Lutra lutra)
Spættet sæl (Phoca vitulina)
Mygblomst (Liparis loeselii)

Overvågning
Overvågning
Overvågning
Overvågning
Overvågning

Se bilag B.6.1
Se bilag B.5
Se bilag B.4
Se bilag B.6.3
Se bilag B.6.4
Se bilag B.6.5

Naturtyper
1110
1130
1140
1150
1160
1210
1310

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
Flodmundinger
Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
*Kystlaguner og strandsøer
Større lavvandede bugter og vige
Enårig vegetation på stenede strandvolde
Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der
koloniserer mudder og sand

Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning

Overvågning
Strandenge
Kortlægning
Forstrand og begyndende klitdannelser
Kortlægning
Hvide klitter og vandremiler
Kortlægning
*Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og
Kortlægning
grønsværklit)
2130
2140
*Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
Kortlægning
2170
Grårisklit
Kortlægning
Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende
Kortlægning
træarter(1.)
2180
2190
Fugtige klitlavninger
Kortlægning
2250
*Kystklitter med enebær
Kortlægning
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store
Kortlægning
3150
Se bilag B.6
vandaks
3260
Vandløb med vandplanter
Kortlægning
Se bilag B.5
4030
Tørre dværgbusksamfund (heder)
Kortlægning
5130
Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
Kortlægning
*Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt
Kortlægning
6120
sand
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*
Kortlægning
vigtige orkidélokaliteter)
6210
*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur
Kortlægning
bund
6230
6410
Tidvis våd eng
Kortlægning
7230
Rigkær
Kortlægning
(1.)
9110
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Kortlægning
9130
Bøgeskove på muldbund(1.)
Kortlægning
9160
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund(1.)
Kortlægning
9190
Stilkegeskove og krat på mager sur bund(1.)
Kortlægning
91E0
*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld(1.)
Kortlægning
TabelB.1.1. Oversigt over datagrundlaget for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. For hver naturtype
og art er en henvisning til en mere detaljerede gennemgang af datagrundlaget samt en angivelse af hvor data stammer fra. NOVA: National
Overvågningsprogram af VAndmiljøet og NOVANA: Det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen.
1330
2110
2120

Nr.

Naturtype

NOVA

NOVANA

Andre data

13

(2004 – 2005)
Fugle
Almindelig ryle
Se bilag B.8
Bjergand
Se bilag B.8
Dværgterne
Se bilag B.8
Ederfugl
Se bilag B.8
Fjordterne
Se bilag B.8
Fløjlsand
Se bilag B.8
Gravand
Se bilag B.8
Havterne
Se bilag B.8
Hjejle
Se bilag B.8
Hvinand
Se bilag B.8
Klyde
Se bilag B.8
Knopsvane
Se bilag B.8
Lysbuget knortegås
Se bilag B.8
Pibesvane
Se bilag B.8
Sangsvane
Se bilag B.8
Skarv
Se bilag B.8
Sortand
Se bilag B.8
Splitterne
Se bilag B.8
Stor skallesluger
Se bilag B.8
TabelB.1.2. Oversigt over datagrundlaget for fugle, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. For hver fugl er en henvisning til en
mere detaljerede gennemgang af datagrundlaget samt en angivelse af hvor data stammer fra. NOVA: National Overvågningsprogram af VAndmiljøet
og NOVANA: Det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen.

B.2 Foreløbig trusselsvurdering
B.2.1 Beskrivelse af naturtilstanden
En naturtypes tilstand vurderes ud fra følgende tre kriterier:
1. Areal. Jo større areal en naturtype dækker i området, des bedre tilstand (arealdata ses i tabel B.2.1.1).
2. Struktur og funktion. Jo flere af de særlige strukturer og funktioner, som er nødvendige for at opretholde og bevare
naturtypen på langt sigt, som er til stede, des bedre tilstand (summering af struktur- og funktionsdata ses i tabel B.2.1.2).
3. Karakteristiske arter. Jo flere af de arter, som er karakteristiske for naturtypen, som er til stede, des bedre tilstand
(data over karakteristiske arter ses i tabel B.2.1.3).
I nedenstående er summeret de oplysninger som vurderingen af områdernes naturtilstand er baseret på.
I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper er der foretaget en registrering af
udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer på hovedparten af de kortlagte arealer (tabel B.2.1.1).
Disse strukturer er delt op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i veludviklede og typiske
forekomster af naturtypen under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de negative strukturer om en
stærkt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang registreret på en tre-trins skala: udbredte (U), spredte
(S) eller ikke tilstede (I).
Tabel B.2.1.2 giver en oversigt over de enkelte naturtypers fordeling i forhold til deres indhold af positive og negative
strukturer. Mørkegrøn farve viser veludviklede naturtyper, som tilsyneladende ikke er udsat for nogen nævneværdige
trusler, mens mørkerød farve viser dårligt udviklede naturtyper, der antagelig påvirkes kraftigt af en eller flere trusler.
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Naturtype
1140
1150
1330
2110
2120
2130
2140
2170
2180
2190
2250
3150
6120
6210
6230
6410
7230
9110
9130
9160
9190
91E0

kortlagt
ha
3033,8
4,8
804,6
0,3
32,9
55,5
12,5
1,3
0,003
30,0
20,9
2,4
1,1
17,6
49,4
2,8
2,4
4,2
6,7
4,1
19,4
8,2

tilstandsvurderet
ha
0
0
764,2
0
32,1
55,3
12,5
0
0
30,0
20,9
0
1,1
17,6
49,4
2,8
2,4
0
0
0
0
0

Tabel B.2.1.1. Arealfordeling (ha) af de kortlagte terrestriske
lysåbne habitattyper i natura 2000-område 14.

Strandeng (1330) 764 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
I
11
2
S
7
73
6
U
1

Grå/grøn klit (2130) 32 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
I
S
49
24
27
U

Klithede (2140) 13 ha)
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
52
S
34
U

Klitlavning (2190) 30 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
I
S
91
U
9

Enebærklit (2250) 21 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
I
S
U
100

Tør overdrev på kalkholdigt sand
(6120) 1 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
I
100
S
U

I
14

Tabel B.2.1.2a. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor de enkelte naturtyper er registreret. For både negative og positive
strukturer er angivet om strukturerne samlet set er udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I). Antallet af registreringer med hver af de 9
kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004).

Kalkoverdrev (6210) 18 ha

*Surt Overdrev (6230) 49 ha

Tidvis våd eng (6410) 3 ha
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Strukturer
Negative
I
S
U

U
94

Positive
S
I
2

4

Strukturer
Negative
I
S
U

Positive
S
I
2
39
35
11
7
6
U

Strukturer
Negative
I
S
U

U
100

Positive
S

I

Rigkær (7230) 2 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
I
S
U
100
Tabel B.2.1.2b. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor de enkelte naturtyper er registreret. For både negative og positive
strukturer er angivet om strukturerne samlet set er udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I). Antallet af registreringer med hver af de 9
kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004).

1330
Art
annelgræs, strandannelgræs, udspærret
engelskgræs, strandgåsepotentil
harril
hvene, krybkvik, almindelig
kvik, stiv
mælde, spydmælde, strandsandkryb
strandasters
strandmalurt
svingel, rød
trehage, strandvejbred, strand-

Antal registreringer
Indenfor
Udenfor
7
12
1
6
10
5
16
4
12
3
2
6
9
8
6
3
6
14
5
11
6
10
10
20
12
4
14
7

2130
Art
Cladonia sp., s.l.
dværgbunke, tidlig
hejre, blød
hønsetarm, almindelig
hønsetarm, femhannet
sandskæg
snerre, gul
star, sand-

Antal registreringer
Indenfor
Udenfor
1
4
2
1
3
2
2
4
4

2140
Art
revling
star, sand-

Antal registreringer
Indenfor
Udenfor
3
4

2250
Art
ene

Antal registreringer
Indenfor
Udenfor
2

6120
Art
evighedsblomst, gul
nellike, bakke-

Antal registreringer
Indenfor
Udenfor
2
2

6210
Art
knopurt, stor
kodriver, hulkravet
rundbælg
star, vår-

Antal registreringer
Indenfor
Udenfor
1
1
1
1

6230
Art
kattefod
katteskæg
kongepen, plettet
snerre, lyngsvingel, fåretormentil
ærenpris, læge-

Antal registreringer
Indenfor
Udenfor
1
1
1
1
2
2
3
1

6410
Art
tormentil
viol, eng-

Antal registreringer
Indenfor
Udenfor
1
1

7230
Antal registreringer
Art
Indenfor
Udenfor
star, almindelig
1
star, hirse1
star, næb1
Tabel B.2.1.3. Forekomster med naturtype karakteristiske arter. Arterne er blevet registreret i forbindelse med kortlægningen af habitatnaturtyperne.
Indenfor: arten er registret i 5m cirklen, Udenfor: arten er registret udenfor 5m cirklen
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B.2.2 Eutrofiering
B.2.2.1 Tålegrænser
For de naturtyper, der danner udpegningsgrundlag for Natura 2000-området, er der fastsat tålegrænseintervaller, som
fremgår af tabel B.2.2.1.

Boks:
Tålegrænse: Følsomheden af et naturområde overfor en (forøget) tilførsel af forsurende eller eutrofierende stoffer kan
beskrives i form af tålegrænser, der angiver ”den belastning, hvorunder væsentlige skadelige effekter på økosystemet
ikke vil forventes, vurderet ud fra den bedste tilgængelige viden” Empirisk baserede tålegrænser for en række
forskellige naturtyper er blevet fastsat af UN/ECE 1 (Skov- og Naturstyrelsen, 2003).
Naturtype
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
1130 Flodmundinger
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
1150 Kystlaguner og strandsøer
1160 Større lavvandede bugter og vige,
1170 Rev
1180 Boblerev
1330 Strandenge
1340 Indlands saltenge
2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit )
2140 Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
2190 Fugtige klitlavninger
2250 Kystklitter med enebær
3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
3160 Brunvandede søer og vandhuller
3260 Vandløb med vandplanter
3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter
4010 Våde dværgbusksamfund med Klokkelyng
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)
6120 Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (vigtige orkidélokaliteter)
6230 Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med Blåtop
7110 Aktive højmoser
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv
7210 Kalkrige moser og sumpe med Hvas Avneknippe
7220 Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
7230 Rigkær

1

Tålegrænse
Kg N/ha
-1
30-40
-1
30-40
30-40
-1
-1
30-40
30-40
10-20 2
10-20 2
10-25 4
5-10
5-10
5-10
- 11
5-10
-1
-1
10-25
10-20
15-25
15-25
10-20
15-25 6
5-10
10-15 3,7
10-15 3,7
15-25
15-25 8
15-25 3

UN/ECE er FN's Økonomiske Komité for Europa. Tålegrænserne (critical loads) fastsættes i Arbejdsgruppen vedr.
effekter af konventionen om langttransporterende luftforurening (www.unece.org/env/wge) i forbindelse med det
internationale samarbejdsprogram vedr. modellering og kortlægning af tålegrænser, baggrundsbelastning, effekter, risici
og udviklingstendenser for luftforurening.
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1

Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme for
atmosfærisk tilførsel, eller forventes at modtage det største bidrag fra andre kilder, fx grundvand eller overfladenær
afstrømning.
2
Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10 – 15 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme
laver på lokaliteten ønskes beskyttet.
3
Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter
på lokaliteten ønskes beskyttet.
4
Tålegrænsen for oligotrofe søer (5 – 10 kg N ha-1år-1) benyttes for småsøer i klitlavninger.
5
Tålegrænsen for heder (10 – 20 kg N ha-1år-1) anvendes, hvis dværgbuske (lyng mv.) er hyppige.
6
Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk natureng, der kan være mere kvælstoffølsom.
7
Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattigkær, der har tålegrænse i intervallet 10 – 20 kg N ha-1år1
8
Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at have tålegrænser i den lave ende af intervallet.
9
Baseret på tålegrænsen for laver.
10
Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N ha-1år-1
11
Mange søer og vandhuller er eutrofieret som følge af næringstilførsel fra andre kilder. For de rene, ikke eutrofierede
søer af type 3150 kan tålegrænsen for de øvrige søtyper på 5-10 kg N ha-1år-1 bruges, hvis søen er kvælstofbegrænset.
Tabel B.2.2.1 Tålegrænser for terrestriske naturtyper i habitatområdet (Skov- og Naturstyrelsen 2005)
Som det fremgår af tabel B.2.2.1 er det særligt højmose (7110), hængesæk (7140) samt sure overdrev og heder (6230 og
4030), der er følsomme overfor kvælstofbelastning. Rigkær og kalkoverdrev er moderat kvælstoffølsomme med
tålegrænser mellem 15-25 kg N/ha/år. Men rigkær med en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter hører dog
også til de særligt kvælstoffølsomme naturtyper med en tålegrænse på 5-10 kg N/ha/år. Derimod er naturtyper, der
jævnligt overskylles med næringsrigt havvand ikke særligt kvælstoffølsomme, det gælder bl.a. strandeng (1330), men
her skal man være opmærksom på at partier med overdrev på strandvolde o.lign. kan være følsomme. For artsrige
forekomster ligger tålegrænsen i den nedre ende af disse intervaller.

B.2.2.2 N-deposition og overskridelse af tålegrænser
Kvælstofdepositionen til danske land- og vandområder kommer fra en lang række danske og udenlandske kilder,
primært husdyrproduktion (ammoniak) og forbrændingsprocesser (kvælstofoxider). I Jylland og på Fyn stammer ca. 60
% af kvælstofdepositionen fra husdyrproduktion, mens det på Sjælland og Bornholm drejer sig om ca. halvdelen eller
under halvdelen (DMU, 2005). De gennemsnitlige tal dækker dog over store lokale variationer afhængig af den lokale
husdyrtæthed og ruheden af naturområderne. I forhold til husdyrproduktionen er staldanlæg uden
ammoniakbegrænsende teknik typisk den største kilde til landbrugets ammoniakfordampning.
I tabel B.2.2.2 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som kommunevise gennemsnit af NHy og NOx for
årene 2000, 2003 og 2004 beregnet med modellen DEHM-REGINA (Skov- og Naturstyrelsen 2005, Bilag 1 til
Ammoniakmanualen. Opdatering af 15. december 2005,
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ammoniakmanualen.htm).
Baggrundsbelastningen i Dronninglund, Hals, Hadsund, Sejlflod og Sæby kommuner, hvori Natura 2000-området
ligger, er mellem 14,9 og 16,1 kg N/ha/år, hvilket er omkring end landsgennemsnittet.
En betydelig del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt fordelt i landskabet. Hertil
kommer, at afsætningen af ammoniak på forskellige overfladetyper varierer i forhold til ruheden. Der er derfor foretaget
en korrektion af de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige naturtypers ruhed
inden for habitatområdet. Ruheden af naturarealerne (z0) er vurderet på baggrund af kortlægningsdata
(vedplantedækningen i TILDA). Korrektionen er foretaget ved hjælp af metoden beskrevet Ammoniakmanualen (Skovog Naturstyrelsen 2003).
Det korrigerede kvælstofnedfald på naturområderne i Natura 2000-området ligger mellem 10 og 25 kg N/ha/år alt
afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed, se figur kortbilag 4 og tabel B.2.2.3.
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NHx (kg
NOy (kg
Total N (kg
N/ha)
N/ha)
N/ha)
Arden
12,4
6,3
18,7
Brovst
7,6
5,7
13,3
Brønderslev
9,7
5,7
15,4
Dronninglund
9,1
6,3
15,4
Farsø
10,7
5,7
16,5
Fjerritslev
7,5
5,8
13,3
Frederikshavn
7,4
6,3
13,7
Hadsund
9,6
6,5
16,1
Hals
8,4
6,4
14,9
Hanstholm
7,4
6,4
13,8
Hirtshals
6,9
6,2
13,2
Hjørring
8,9
6,0
14,9
Hobro
12,1
6,0
18,1
Læsø
4,6
6,5
11,2
Løgstør
9,9
5,6
15,5
Løkken-Vrå
8,1
5,8
13,9
Møldrup
11,9
5,9
17,8
Nibe
9,6
5,7
15,3
Nørager
12,8
5,8
18,6
Pandrup
7,2
5,7
12,9
Sejlflod
8,8
6,1
14,9
Sindal
8,7
6,3
15,1
Skagen
4,7
5,9
10,6
Skørping
11,6
6,7
18,3
Støvring
11,3
6,0
17,3
Sæby
8,9
6,3
15,2
Aabybro
8,0
5,5
13,5
Aalborg
9,4
6,2
15,6
Aalestrup
12,1
5,8
17,9
Aars
11,6
5,7
17,3
Landsgennemsnit
9,1
6,8
15,9
Tabel B.2.2.2. Baggrundsbelastningen (i kgN/ha/år) i de nordjyske kommuner. 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.
Det skal understreges at der er tale om en foreløbig overslagsberegning, der bør følges op med en mere detaljeret
beregning af kvælstofbelastning af de enkelte naturområder samt en modelberegnet tålegrænse. Blandt andet kan der
være tale om stor variation inden for de enkelte naturområder som følge af varierende tilgroningsgrad, nærhed til lokale
husdyrbrug mv.
Det vurderes umiddelbart, at der ikke i eller lige uden for habitatområdet er lokale enkeltkilder, der i sig selv er
hovedbidragyder til kvælstofbelastningen og dermed hovedårsag til eutrofiering og forringet naturkvalitet i
habitatområdet. Dette skyldes bl.a. at en stor del af ammoniakfordampningen fra husdyrproduktionen omdannes til
langttransporterende luftforurening.
I langt hovedparten af de tilfælde, hvor eutrofiering vurderes at have negativ indflydelse på naturkvaliteten i de
terrestriske naturarealer i habitatområdet, er årsagen således luftens gener.

19

N-belastning (kgN/ha/år) i forhold til
tålegrænseintervallet
Habitattype 10 - 12,5 12,5 - 15 15 - 17,5 17,5 - 20 20 - 25
1330
28% (29) 50% (43) 16% (22) 6% (13) 0% (2)
2130
63% (17) 34% (13) 4% (2)
2140
3% (3)
81% (6) 2% (2)
14% (6)
2190
8% (3)
33% (9) 55% (3) 4% (1)
2250
10% (2) 90% (7)
6120
100% (5)
6210
94% (2) 4% (1)
2% (1)
6230
27% (9) 41% (4) 7% (6)
25% (5)
6410
100% (1)
7230
100% (1)
Tabel B.2.2.3. Vurdering af de kortlagte terrestriske naturarealers belastning med luftbåren kvælstof i forhold til naturtypernes tålegrænseintervaller.
For hver naturtype er angivet andelen af det samlede areal samt antal forekomster i forskellige intervaller af belastninger. Belastninger hvor den
lokale N-belastning ligger under den nedre grænse i tålegrænseintervallet (tålegrænsen ikke overskredet) er markeret med grønt, N-belastninger, der
ligger indenfor tålegrænseintervallet (overstiger den lave ende af tålegrænseintervallet) er vist med gult, og N-belastninger, der ligger over
tålegrænseintervallet (overstiger den høje ende af tålegrænseintervallet) er markeret med rødt.

B.2.3 Tilgroning
B.2.3.1 Vegetationshøjde
Arealandel med lav vegetation
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Arealandel med middelhøj vegetation
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Arealandel med høj vegetation

100%
90%
80%
70%
ej vurderet
60%

75-100%
30-75%

50%

10-30%
5-10%

40%

0-5%
30%
20%
10%
0%
1330

2120

2130

2140

2170

2190

2250

6120

6210

6230

6410

7230

Figur B.2.3.1. Den procentvise arealandel af den enkelte habitatnaturtype, som indeholder henholdsvis lav, middelhøj og høj vegetation.
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B.2.3.2 Vedplantedækning
Arealandel med vedplanter (kronedækning)
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Figur B.2.3.2. Den procentvise arealandel af vedplanter i de kortlagte habitatnaturtyper indenfor Natura 2000-området.

B.2.3.3 Arealandel med græsning og/eller høslet
Arealandel med græsning/høslet
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Figur B.2.3.3 Den procentvise arealandel med høslet i de kortlagte habitatnaturtyper indenfor Natura 2000-området
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B.2.4 Hydrologi
B.2.4.1 Afvanding og vandindvinding
Afvanding og vandindvinding
Arealandel i %
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Figur B.2.4.1. Oversigt over afvanding og vandindvinding i de forekomster, hvor de våde naturtyper er registreret. 0: Er ikke vurderet 1: Afvanding
og vandindvinding forekommer ikke. 2: Tegn på afvanding med uden tydelige vegetationsændringer 3: Afvanding medfører sommerudtørring og
begyndende tilgroning 4: Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter 5: Fuldstændig tørlægning af hele arealet.

B.2.4.2 Kystsikring
Kystsikring
arealandel
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Figur B.2.4.2. Oversigt over kystsikring ved de kystnære forekomster, hvor habitatnaturtyperne er registreret. 0:Ingen kystsikring 1:Kystsikring
hæmmer ikke naturlig zonering og dynamik 2: Kystsikring hæmmer naturlig zonering og dynamik 3:Kystsikring medfører ringe zonering og dynamik
4: Ingen zonering eller naturlig dynamik
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B.2.5 Invasive arter
Arealandel med forekomst af invasive arter
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Figur B.2.5.1 Arealandel med forekomst af invasive arter på de kortlagte habitatnaturtyper i Natura 2000-området

B.3. Marine områder
B.3.1 Natura 2000 - Basisanalyse af marine områder i Kattegat
Habitat område nr.: 14 Aalborg Bugt (– nord for udmundingen af Mariager Fjord);

Udsnit af søkort

Udsnit af søkort
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Kortlægning af naturtyper
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
Denne naturtype afgrænses som kystnære lavvandede områder uden vegetation.
1140 Mudder- og sandflader tørlagt ved ebbe
Afgrænses som lavvandede områder uden landplanter, men dækket af blågrøn- og kiselalger. Stedvis bl.a. ålegræs og
havgræs.
1150 Kystlaguner og strandsøer
Område med mere eller mindre brakt vand. Helt eller delvist adskilt fra havet, her ved sandbanker. Bevokset med bl.a.
ålegræsarter, havgræs, strengetang o.lign.
1160 Større lavvandede bugter og vige
Indskæringer på kysten med begrænset bølgepåvirkning.

Trusler
Eutrofiering
Det vurderes, at miljøet i Kattegat er påvirkeligt af effekten fra tilførsel af næringsstoffer. For store udledninger af
næringssalte har bl.a. givet problemer med iltsvind, og heraf negativ påvirkning på invertebratfaunaen knyttet til bunden
samt bundlevende fisk.
(Aalborg Bugt var i 2002 ramt af et alvorligt iltsvind, der betød at bundfauna over store arealer døde og at store
mængder fisk søgte bort fra de dårlige iltforhold, for til sidst at strande og dø på kysten.)
Forhøjede niveauer af næringssalte danner også basis for forøget vækst af opportunistisk etårige trådformede alger.
Miljøfarlige stoffer.
Plante og dyrelivet er påvirkelige overfor en række miljøfarlige stoffer. I det marine miljø fokuseres meget på det
begroningshæmmende middel TBT. Den største kilde til TBT belastning i Kattegat området er skibstrafikken.
Koncentrationen af TBT overstiger i Kattegat området kvalitetsstandarden EQS, der i danske farvande er fastsat til 0,1
ng TBT/l. Koncentrationerne i Kattegat har et så et højt et niveau af TBT, at der vurderes at være risiko for alvorlige
kroniske effekter i de mest følsomme arter.
(Kilde: Strand, J. et al. 2006. Tributyltin (TBT) – Forekomst og effekter i Skagerrak, Forum Skagerrak II)
Olie-spild/udslip.
Der er de seneste år sket en kraftig stigning af olietransporter gennem de danske farvande. I takt hermed er der
tilsvarende en øget risiko for grundstødning og havari. De internationale gennemsejlingsruter ligger imidlertid i nogen
afstand habitatområdet.
Lange strækninger af kysten med lave strandenge, vader og barriere øer er meget sårbare for olieforurening og
vanskelligt tilgængelige for efterfølgende oprensning.
Invasive arter.
De danske farvande tilføres løbende arter af både flora og fauna. I forbindelse med den internationale skibstrafik,
udledes balastvand, indeholdende pelagiske stadier af flora og fauna, som stammer fra andre regioner på kloden. Disse
arter kan eventuelt trives i de nye omgivelser og i værste fald forskyde ligevægten i det økologiske system.
Den store brunalge Butblæret Sargassotang (Sargassum muticum), er observeret fastsiddende ved Als Odde. Der er ikke
udført en detaljeret registrering af forekomsten langs Kattegat kysten.
Rødalgen Gracilaria vermiculophylla (Ohmi) Papenfuss, med oprindelse i Stillehavet, er en nyligt introduceret
makroalge i danske farvende. Algen vokser på grundt vand og kan danne sammenhængende måtter, og har effektiv
vegetativ spredning. Algen har tilsyneladende vide økologiske tolerancer, og vokser ved temperaturer på 10-25° C og
ved saltholdigheder mellem 2–30 ‰.
Arten er hurtigt voksende, tilsyneladende robust, og synes at rumme potentiale for at udvikle massive bestande i alle
danske farvande. Indtil videre er algen i Danmark kun fundet i større mængder i Vadehavet samt i Horsens Fjord og
Vejle Fjord. Desuden er den registreret i Flensborg Fjord og på den svenske vestkyst ved Göteborg.
Fysiske påvirkning
Aktiviteter omkring turistmæssig udnyttelse/benyttelse af kysten kan ureguleret have negative effekter på
habitatområdet.
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Arter i det våde
Spættet sæl (Phoca vitulina). En mindre gruppe ses og antages at yngle i Yder Fjorden i Mariager Fjord. Individer ses
strejfende langs Kattegatkysten uden for yngletiden.
Grå sæl (Halichoerus grypus).
Stavsild lever i havet som stimefisk nær kysterne. I forsommeren vandrer de kønsmodne stavsild op i større vandløb for
at gyde. Om efteråret vandrer de tilbage til saltvand.
Den marine fauna i habitatområdet kan, i henhold til den klassiske beskrivelse, henregnes til Lavtvands-samfundet, som
også benævnt Macoma- samfundet (C.G. Johs. Petersen, 1911 og 1913).
Data fra amtets tilsyn 1983-2004 i dette havområde viser, at der ikke er sket radikale ændringer siden 1983. Der spores
en svag positiv udvikling. Dog ses i perioder meget store udsving, der peger på, at områdets bundfauna langt fra er i en
stabil balance. (”Bundfauna dataanalyse, Kattegat 1983-2004”; Udført af Hedeselskabet for NJA, 2005).

Modsat rettede interesser
Der er ingen åbenlyse modsatrettede interesser. Sker der en kraftig vækst og udvikling i den rekreative
udnyttelse/benyttelse af kysten, bør dette punkt revurderes.

Vedr.: Basisanalysen for marine områder i Kattegat, Nordjyllands Amt.
I forbindelse med arbejdet med evt. justering og revision af de af tidligere udlagte afgrænsninger mellem naturtyperne i
de marine områder, skal der knyttes følgende bemærkninger til de enkelte områder i den nordjyske del af Kattegat.
Generelt er de udførte luftfotograferinger i Nordjylland, langt fra dækkende for de marine områder, der er udlagt som
habitatområder. Der er i samtlige billedserier kun dækket en smal zone langs kysten. I praksis foreligger der således kun
fotodækning, så længe der er landkending i billedet.
I luftfotograferingen udført i 2004 er der tillige udført en egentlig beskæring således, at der kun ses en meget smal
bræmme hav langs kysten. Desuden er denne fotografering udført under forhold, der ikke er optimale for kortlægning af
strukturerne på havbunden. Der har tilsyneladende været en del vind på dagen, hvilket betyder bølger på havoverfladen
og dermed mange reflekser der betyder, at tolkning af forhold på bunden ikke lader sig gøre.

Bemærkninger:
Habitatområde nr. 14, Aalborg Bugt (til udmundingen af Mariager Fjord.)
I dette meget store havområde er der bogstaveligt ingen dækning med luftfoto’s. Fotodækning ses kun i den meget
smalle bræmme langs kysten.
Kystens revlesystemer, småøer m.m. er ret dynamiske. Det er derfor vanskellige at kortlægge status for og udbredelsen
af de enkelte habitater ved en statisk registrering.
Centralt i habitatområdet synes der ikke at være baggrund for at skelne i sandbanker (1110) og større lavvandede bugter
(1160).
Erfaringer fra feltarbejde og data fra bundfaunaundersøgelser, synes ikke at give baggrund for at skelne mellem de to
typer. Der er heller ikke noget i bugtens dybdeforhold, der peger i retning af at området skal opdeles i to forskellige
habitatområder. Ud fra bundfaunaens sammensætning betegnes Aalborg Bugt som et Macoma-samfund
(lavtvandssamfund).

B.3.2 Natura 2000 - basisanalyse for Mariager Fjord
Udpegninger:
Habitatområde nr. H14
Fuglebeskyttelsesområde nr. F15
Ramsarområde nr. R11 (svarende til F15)
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Kortlægning af naturtyper
Revision af udpegningsgrundlaget
I Mariager Fjord er nedenstående naturtyper afgrænset ud fra luftfotos fra 2003, se vedlagte kortbilag.
1140 – Mudder- og sandflader der er blottet ved ebbe
”Mudder- og sandflader, som er tørlagt ved ebbe. Naturtypen mangler landplanter, men ofte er der store mængder af
mikroskopiske blågrønalger og kiselalger. Stedvis kan der forekomme ålegræs. Naturtypen er af stor betydning for
ande- og vadefugle, som søger føde her.”
På denne naturtype kan der forekomme mikroskopiske blågrønalger og kiselalger. Typiske arter på denne naturtype er
hvirvelløse dyr som muslinger, sandorme, snegle og krebsdyr. Naturtypen er af stor betydning som fødesøgningsområde
for ande- og vadefugle.
1110 – Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
”Sandbanker, som konstant er dækket af vand på dybder ned til 20 meter. De er hævet over den omgivende bund, så der
opstår en banke. De kan være uden bevoksning eller bevokset med ålegræs. Sandbanker kan træffes tæt på kysten i
forbindelse med fx revledannelser eller som mere permanente banker længere fra kysten.”
I Mariager Fjord er ålegræs den vigtigste af de arter, der er typisk for denne naturtype. Naturtypen er desuden en vigtig
overvintringsplads for mange arter af fugle og for sæler.
1160 – Større lavvandede bugter og vige
”Store indskæringer i kysten, hvor påvirkningen af ferskvand er begrænset i modsætning til naturtypen flodmundinger.
Bølgepåvirkningen er begrænset i forhold til det åbne hav. Havbunden består ofte af meget forskellige aflejringer og
substrater, og de forskellige bundlevende plante- og dyresamfund forekommer i veludviklede zoner med mange arter.”
På denne naturtype kan forskellige bundlevende plante- og dyresamfund forekomme i zoner med mange arter. Typiske
arter er: ålegræs, bændeltang, vandaks og almindelig havgræs. Desuden kan der forekomme bundlevende samfund af
muslinger, børsteorme, snegle og krebsdyr.

Tilstandsvurdering af naturtyper
1140 – Mudder- og sandflader der er blottet ved ebbe
De nuværende arealer er ikke undersøgt. Der er dog ikke forhold som indikerer, at der ikke er en god tilstand.
Bestandene af de fugle (gravand, hjejle og klyde), som er knyttet til denne naturtype i Mariager fjord er stabile.
1110 – Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
I perioden 1980 – 1990 blev der konstateret en tilbagegang i udbredelsen af ålegræs i Yderfjorden. Fra 1990 til 1997 var
ålegræs-bestanden nogenlunde stabil, mens der fra 1998 – 2005 blev konstateret en yderligere tilbagegang for
ålegræsset. Det vurderes, at eutrofiering er den overordnede årsag til, at bestanden af ålegræs er gået tilbage. Derfor er
bevaringsstatus for denne naturtype ikke gunstig i Mariager Fjord.
1160 – Større lavvandede bugter og vige
Eutrofiering er årsagen til mindsket dybdeudbredelse af ålegræs og anden undervandsvegetation. Bevaringsstatus er
ikke gunstig i Mariager Fjord.
Fælles for de to ovennævnte naturtyper - 1110 og 1160 - i den ydre del af Mariager Fjord er, at løstliggende enårige
alger, især søsalat, oftest er dominerende. I sommerperioden ligger algerne ofte i tykke lag over fjordbunden og kan
således bortskygge den fasthæftede bundvegetation – herunder ålegræs. Ålegræs er en vigtig forudsætning for
opretholdelsen af disse to naturtyper i Mariager Fjord. Derfor er den central i vurderingen af om disse marin typer har
gunstig bevaringsstatus. Ålegræs er af stor betydning som fødegrundlag for mange ande- og vadefugle, herunder
lysbuget knortegås, hvoraf en stor del af verdensbestanden fouragerer i Mariager Fjord.
Trusler
Eutrofiering:
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For høje næringssaltkoncentrationer i fjorden bevirker, at løstliggende, enårige alger, især søsalat, oftest er
dominerende. I sommerperioden ligger algerne ofte i tykke lag over fjordbunden og kan således bortskygge den
fasthæftede bundvegetation – herunder ålegræs.
Tilførslen af kvælstof og fosfor til Mariager Fjord kommer hovedsageligt fra oplandet og transporteres via vandløbene
ud i fjorden. Fosfortilførslen er reduceret markant i slutningen af 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne som følge af
forbedret spildevandsrensning og reduktioner i udledningen fra dambrug. Koncentrationerne af kvælstof og fosfor i
fjorden er faldet siden begyndelsen af 1990’erne, men er dog stadig blandt de højeste i de indre danske farvande. Dette
skyldes en kombination af stor tilførsel af næringssalte fra land og et lille vandskifte med Kattegat.
Iltsvind:
De høje tilførsler af næringssalte kan ligeledes medføre iltsvind, når den store algemængde skal nedbrydes – typisk i
stille og varme perioder.
Invasive arter:
Vadegræsset Spartina er indført i Mariager Fjord med landvindingsformål på Overgård. I de områder, hvor Spartina
breder sig, kan vadefuglene ikke længere yngle pga. det relativt høje græs.
Miljøfarlige stoffer:
Data på området er meget sparsomme, men det må formodes at der kan være en trussel mod flora og fauna som følge af
de aktiviteter (fx skibstrafik, spildevandsudledning), der foregår i yderfjorden. Der er fundet lave koncentrationer af
TBT i yderfjorden. Den primære kilde til TBT i fjorden er skibsmaling.
Resumé af VRD-basisanalyse
Basisanalyse II er foretaget for Mariager Fjord som et samlet farvand. Det er sandsynligt, at gældende regionplanmål
for næringssalte og ålegræs ikke nås i 2015 på grund af tilførslen af næringsstoffer fra land (IIb). Det er ligeledes
muligt, at gældende regionplanmål ikke nås som følge af tilførsel af miljøfarlige stoffer fra land og fra skibenes
bundmaling, men der mangler data til at vurdere dette tilstrækkeligt sikkert (IIa).

Arter i det våde
Spættet sæl (Phoca vitulina) findes i en mindre gruppe i det ydre af Mariager Fjord. Det antages, at den yngler i
området og uden for yngletiden ses den strejfende langs Kattegat-kysten.
Gråsæl (Halichoerus grypus) ses lejlighedsvist i habitatområde nr. 14. Gråsæl indgår ikke i udpegningsgrundlaget for
habitatområde nr. 14.
Havlampret (Petromyzon marinus). Den nationale status for arten er ukendt, da der ikke findes et tilstrækkeligt
datagrundlag. I den nedre del af Villestrup å, der løber til den indre del af Mariager Fjord, er der gjort enkeltfund af
havlampret. Villestrup å vandsystem har et meget stort potentiale som gyde- og opvækstvand for denne art.
Stavsild er ikke kendt fra Mariager Fjord, men fjorden er et potentielt område

Modsat rettede interesser
Der er afdækket en modsat rettet interesse omkring havgræs (spartina): Havgræsset er udplantet på arealer omkring
Overgaard for at medvirke til øget landindvinding. I modstrid med dette er vadefuglenes muligheder for at yngle i det
høje græs.

B.4. Vandløb
Naturtype 3260, Vandløb med vandplanter, er i Natura 2000-området. Naturtypen findes i 5 km vandløb i området.
Der er 20 km vandløb i området, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Opdatering af udpegningsgrundlaget:
Vandløbstyper, som indgår i udpegningsgrundlaget: ingen.
Arter af rundmunde og fisk, som indgår i udpegningsgrundlaget: havlampret, flodlampret
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Revideret udpegningsgrundlag:
3260, Vandløb med vandplanter
Foreløbig trusselsvurdering:
Udgangspunktet for den foreløbige trusselsvurdering er Vandrammedirektivets basisanalyse I og II.
Resume fra Vandrammedirektivets basisanalyse I-II:
I Natura 2000-området er der målsat 13 km vandløb. I år 2015 forventes 6 km vandløb at leve op til målsætningen,
mens 8 km forventes ikke at leve op til målsætningen. Ingen af de målsatte vandløbsstrækninger er upåvirkede.
Biologisk påvirkning finder sted i 14 km målsatte vandløb, i 14 km er der tale om fysisk påvirkning, og i 14 km er der
tale om hydrologisk påvirkning. Vandløbsregulering påvirker 39 km, og vandløbsvedligeholdelse påvirker 42 km
vandløb i området. Alle spærringer er registeret til ikke at give fri passage.
Undersøgelser har vist, at risikoen for udledning af miljøfarlige stoffer, er i forbindelse med udledninger fra
punktkilder. Der er ikke tilstrækkelig viden herom.
Data:
STATIONSNR UTM_ØST UTM_NORD ARTSNAVN
2380000005
592577
6344397
Dueurtslægten (Epilobium)
Mærkeslægten (Sium)
Kruset
vandaks
(Potamogeton
crispus)
2420000005
586497
6337226
Pindsvineknopslægten (Sparganium)
Vandranunkelslægten (Batrachium)
2430000002
585018
6333792
Pindsvineknopslægten (Sparganium)
8020000005
584358
6331334
Pindsvineknopslægten (Sparganium)
15420000005 573568
6286392
Tagrør (Phragmites australis)
15440000005 569788
6287002
Vandpest (Elodea canadensis)
Vandpestslægten (Elodea)
Tabel B.5.1 Planteregistreringer på stationsniveau indenfor Natura 2000-området.

Total
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1

Nordjyllands Amt har et GIS-tema med flg. oplysninger:
• Udbredelsen af naturtype 3260
• Udbredelsen af vandløb, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
• DVFI og Saprobie-værdi på stationsniveau
• Reguleringsgrad af vandløbet på stationsniveau
GIS-temaet kan indtil 2007 rekvireres hos Naturkontoret, Nordjyllands Amt. Efter 2007 kan data findes i den fælles
offentlige database Danmarks Miljøportal. (http://www.miljoeportal.dk/)

B.5. Søer
Habitatområde nr. 14 (nord): Ålborg Bugt, Mariager Fjord
Kort beskrivelse:
Den nordlige del af Habitatområde nr. 14 domineres af mange småsøer og vandhuller, hvor af mange formodes at være
under saltpåvirkning pga. af deres beliggenhed i/på strandenge langs kysten. Disse søer er skønnet til en type 1150
(lagune). Kun to småsøer er med sikkerhed kategoriseret til søtype – det gælder type 3150 (næringsrig sø).
Desuden findes mange små ukendte § 3 beskyttede søer/vandhuller, hvor søtypen er ukendt og ikke kan skønnes.
Tilstanden for småsøerne og vandhullerne i Habtitatområde nr. 14 (nord) kendes ikke.
Opdatering af udpegningsgrundlaget:
Søtyper, som p.t. indgår i udpegningsgrundlaget: 1150 + 3150
Revideret udpegningsgrundlag: 1150 (skønnet) + 3150 (+ evt. ukendte søtyper)

29

Foreløbig trusselsvurdering:
Den væsentligste påvirkning af søerne er eutrofiering, idet tilførslen af næringsstoffer til søerne er for stor. Dette
medfører, at vandet farves grønt af alger, undervandplanter forsvinder og at iltindholdet svinger kraftigt.
Næringsstoftilførslen stammer primært fra landbrugsdriften i det åbne land.
Databilag - indhold:
Der findes ingen data på søer og vandhuller i Habitatområde 14 (nord).

B.6. Arter
B.6.1 Stavsild (Alosa fallax Lacepede, 1803)
Stavsilden er en sildefisk der bliver op til ca. 55 cm lang, og lever både i fersk- og saltvand. Den vandrer mellem
fourageringsområder i havet og gydepladser i ferskvand og brakvand. Den findes fra den inderste del af den Botniske
Bugt til Gigraltar (Lelek 1987, Muus og Dahlstrøm 1990)
Man ved meget lidt om de stavsild der forekommer i danske farvende, og egentlige gydepladser er ikke kendte. Det
vides således ikke om de stavsild, der forekommer i danske farvande, er danske gydebestande, eller om de er strejfere
fra andre europæiske bestande.
Den nuværende status for stavsilden i Danmark er ukendt (Søgaard et al. 2003). Den er klassificeret som næsten uddød i
det nordlige Europa (Lelek 1987, Aphramian & Aphramian 1990, Assis 1990, Bervoets m.fl. 1990, Maitland & Lyle
1990) og klassisificeret som uddød i Danmark (Christiani 1999), men findes dog stadig nogle steder. Den mangelfulde
status skyldes mangel på systematiske kvantitative og kvalitative undersøgelser.
Der har kun været få registreringer af stavsilden i Region Nordjylland. Status for arten i Region Nordjylland må
betragtes som ukendt eller muligvis ugunstig (Phil et al. 2000).
Stavsilden er anført som særligt opmærksomhedskrævende på Miljøministeriets rødliste over dyrearter i tilbagegang og
arter, som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar overfor (Stolze & Phil 1998). Den er ligeledes
omfattet af EF’s habitatdirektiv, over arter der tillægges særlig betydning indenfor det europæiske fællesskab.
Gunstig bevaringsstatus er vurderet i henhold til Søndergaard et al 2005.
Som forudsætning for at opnå større bestande af stavsild vil der skulle gennemføres vandløbsforbedringer med henblik
på at forbedre gyde- og vandringsmulighederne, herunder at fjernelse af spærringer. Desuden skal vandkvaliteten på
egnede gydestrækninger opfylde kravene som gyde- og opvækstområde for laksefisk (Søgaard et al. 2003).

Habitatområde 14, Aalborg Bugt ( samt Randers Fjord og Mariager Fjord)
Udpegningsgrundlag:
Stavsild indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområdet.
Forekomst:
Der er kun få og spredte registreringer af stavsild i Aalborg Bugt (Dorte Bekkevold, DFU, pers. com. 2007)
Status og trusler:
Arten er næsten uddød i det nordlige Europa. Dette er sandsynligvis en følge af kraftig skibstrafik, forurening, samt
etablering af spærringer i vandløbene, der derved spærret for stavsildens vandringer. (Lelek 1987, Aprahamian &
Aprahamian 1990, Bervoets m.fl. 1990, Manyukas 1989, Maitland & Lyle 1990)
I habitatområde 14 må status for stavsild betegnes som ukendt (Dorte Bekkevold, DFU, pers. com. 2007)

Referencer:
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B.6.2 Havlampret (Petromyzon marinus L.)
Havlampret (Petromyzon marinus L.)
Havlampretten er med en maksimal længde på 1 meter den største af de danske lampretarter.
Havlamprettens larver udvikler sig over en periode på 2-5 år i vandløbet før den vandrer i havet, og det gør dem sårbare
overfor miljøforringelser så som forringet vandkvalitet, og forringelser af det fysiske miljø, eksempelvis i forbindelse
med hårdhændet vedligeholdelse.
Gydningen foregår som hos flodlampretten, idet forældrene samler sten og grus på vandløbsbunden til en rede hvori
æggene lægges.
Havlampretten er snylter i det marine stadie - dvs. den suger sig fast til fisk og ernærer sig af disse. En god bestand af
byttefisk er derfor vigtig
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Den nuværende status for Havlampretten i Danmark er ukendt (Phil et al. 2000). Den mangelfulde status skyldes
mangel på systematiske kvantitative og kvalitative undersøgelser efter Havlampretterne både i hav- og ferskvand.
Overblik over bestanden opnås lettest ved undersøgelse i deres vandrings- og gydeperiode i ferskvand.
Der har kun været få registreringer af Havlampretten i Nordjyllands Amt. Der er ikke foretaget systematiske
undersøgelser efter arten. Registreringerne er udelukkende resultatet af tilfældige observationer. Status for arten i
Nordjyllands Amt må betragtes som ukendt eller muligvis ugunstig.
Havlampretten er anført som særligt opmærksomhedskrævende på Miljøministeriets gulliste over dyrearter i
tilbagegang og arter, som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar overfor (Stolze & Phil 1998). Den
er ligeledes omfattet af EF’s habitatdirektiv, over arter der tillægges særlig betydning indenfor det europæiske
fællesskab.
Gunstig bevaringsstatus er vurderet i henhold til Søndergaard et al 2005.
Som forudsætning for at opnå større bestande af havlampret vil der skulle gennemføres vandløbsforbedringer med
henblik på at forbedre gyde- og vandringsmulighederne, herunder at skabe passage ved spærringer. Det er også en
forudsætning at der i de marine områder findes et tilstrækkeligt fødegrundlag for arter.
Registreringer i habitatområderne:
Havlampretten er fundet i habitatområderne: 4, 5, 6, 14, 15, 20, 222.
Ved alle registreringer er der fundet mellem 1 og 3 individer.
Habitatområde 14
Udpegningsgrundlag:
Havlampret indgår i udpegningsgrundlaget.
Forekomst:
Havlampret er registreret i Voers Å i 1982. I Villestrup Å, som ligger i umiddelbar nærhed af habitatområdet, er
havlampretten registreret i starten af 90´erne (Christiansen 2004).
Status:
Ukendt.
Trusler:
I Voers Å er den største trussel mangel på egnede gydeområder.
Villestrup Å (H222) er et meget vigtigt potentielt gydeområde for arten pga. store forekomster af egnet gydesubstrat.
Den største trussel mod en bæredygtig bestand er opstemningsanlæg og vandindvinding ved dambrug.
Referencer:
Andersen, P.M 2006. Observation af havlampret ved Liver Å (1992) og Rakkeby Å (1994).
Andersen, J.S. 2004. Oplysninger fra Brønderslev Lystfiskeriforenings fangster
i forbindelse med elfiskeri.
Andersen, J.S. 2002. Oplysninger fra Brønderslev Lystfiskeriforening vedr. fangster af havlampret i Ry Å.
Andersen, P.M 2001. Observation af havlampret ved Mariendal Mølle.
Moeslund, B. & Hvidt, C. B. 2001. Fisk i Hvidbjerg Å systemet 2000-2001.
Christiansen. 2004. Registrering af havlampret fanget i ruse i indløbet til Oue Mølle Dambrug af dambruger.
Lassen, H.H. 2006. Personlig oplysning om fangst af havlampret.
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B.6.3 Odder (Lutra lutra)
Artkode: 1355
Odder blev overvåget i det landsdækkende NOVANA-overvågningsprogram i 2004. For Nordjyllands Amt var der tale
om en klar fremgang, da odderen blev fundet i alle eftersøgte vandløbssystemer i amtet. Odderen blev registreret på 136
ud af 150 stationer, hvilket svarer til en fremgang fra 38 % positive stationer til 90 % positive stationer.
Odderovervågninger er afrapporteret til DMU og kan ses på:
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR582.pdf
Odderens foretrukne levesteder er pilekrat, samt elle- og askesumpe (91E0) langs de vandløb (3260), hvor arten finder
hovedparten af sin føde. Odderen opholder sig ligeledes langs med vores kyster, og selvom det først og fremmest er i
vandløbene, at odderen etablerer territorier og opfostrer sine unger, er der flere eksempler på ynglelokaliteter i mole- og
havneanlæg langs kysten. Lavvandede kyst- og fjordområder fungerer ligeledes som en slags refugium for Odderen i
kolde vintre med isdækkede vandløb, hvor odderen så kan fiske fra våger i isen.
Spor efter odder, enten i form af markeringer, spor eller oddergrave er fundet i alle de områder odderen er udpeget for.
Det vurderes at Odderen er vidt udbredt i Nordjyllands Amt. Natura 2000 områder, hvor der er et udbredt system af
vandløb og/eller søer med væsentlige forekomster af de primære levesteder for Odder, foreslås derfor opgraderet som
levested for Odderen, således at Odderen her medtages i udpegningsgrundlaget. Det gælder for habitatområde nr. 18 og
216.
Trusler:
Trafikdrab af Odder udgør en stor trussel alle steder, hvor vandløbene krydses af veje. Problematikken opstår dels fordi
Odderen ikke har fysisk mulighed for at passere under vejen på grund af f.eks. for lille rør-diameter, høj vandstand eller
opstemninger. En anden mulighed er, at Odderen har til vane at søge op på brinkerne for at markere sit territorium netop
på markante steder langs vandløbene (vejbroer, tilløb, sandbrinker mm). Afhjælpning af dette kan ske ved
afværgeforanstaltninger såsom faunapassager under vejbroen og ved udlægning af sandbanker, som giver Odderen en
markeringsmulighed i umiddelbar tilknytning til brinken. En udarbejdelse af såkaldte sorte pletter i forhold til ind
rapporterede trafikdrab af Odder er en anden mulighed i mht. prioritering af, hvor man bør sætte ind med
afværgeforanstaltninger.
Rusefiskeri med ruser har tidligere udgjort en stor trussel mod Odder, problemet vurderes dog at være mindsket med
den lovmæssige indgriben med krav om brug af stopriste i ruser.
Udpegningsgrundlag:
Odderen er på udpegningsgrundlaget i følgende habitatområder: 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 177, 217 og 222. Der opfordres til at Odderen medtages på udpegningsgrundlaget i habitatområde nr. 18 og 216.
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B.6.4 Spættet Sæl (Phoca vitulina)
Artskode: 1365
Forekomsterne i Nordjylland tilhører to bestande dels den i Limfjorden og del den i det nordlige Kattegat. Bestanden i
Løgstør og Nibe Bredning er således forbundet med den store delbestand i den vestlige del af Limfjorden. Bestanden
omkring Læsø er forbundet med den store delbestand omkring Anholt, Hesselø og svenske kysten.
Udviklingen i de senere år fremgår af tabellen herunder.

Årstal
2000
2003
2004

Limfjorden
1.800
1.600
1.690

Kattegat nord
3.800
4.400
3.370

Danmark, total
11.500
9.200
9.000

Bestands udvikling efter Jepsen (2005).
Habitatområde nr. 14
En mindre gruppe ses og antages at yngle i Ydre Mariager Fjord. Ses strejfende langs hele kysten uden for yngletiden.
Referencer
Heide-Jørgensen, M. P. & Teilmann, J., 1999. Sæler 1998. Østersøen, Kattegat og Limfjorden. - Arbejdsrapport fra
Danmarks Miljøundersøgelser nr. 105.
Heide-Jørgensen, M. P. & Teilmann, J., 2001. Sæler i Østersøen, Kattegat og Limfjorden 2000. – pp xxx, in:
Laursen, K. (red): Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne. Faglig rapport
fra Danmarks Miljøundersøgelser nr. 350.
Jepsen, P. U., 2005. Forvaltningsplan for spættet sæl (Phoca vitulina) og gråsæl (Halichoerus grypus) i Danmark. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.
Linnet, A, in litt. 2006. Sæltællinger i Limfjorden 1997-2005 samt Læsø 2002.
Nordjysk Ornitologisk Kartotek 1995. Fugle og dyr i Nordjylland 1994. - Foreningen fugle og dyr i Nordjylland.
Nordjysk Ornitologisk Kartotek 1997. Fugle og dyr i Nordjylland 1996. - Foreningen fugle og dyr i Nordjylland.
Nordjysk Ornitologisk Kartotek 2002. Fugle og dyr i Nordjylland 2001. - Foreningen fugle og dyr i Nordjylland.
Nordjysk Ornitologisk Kartotek 2005. Fugle og dyr i Nordjylland 2004. - Foreningen fugle og dyr i Nordjylland.
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, februar 2007.
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Saeler/Spaettet_sael.htm
DOFbasen, www.dofbasen.dk Dansk Ornitologisk Forening, besøgt 8/3 2007.

B.6.5 Mygblomst (Liparis loeselii)
Mygblomst:
Udseende
Mygblomst er en lille, robust 10-20 cm høj plante med en trekantet, gulgrøn stængel. Den blomstrer i juni-juli.
Blomsterne ligner insekter. De sidder i en klase med få blomster og er gulgrønne og uanseelige. Langt mere
iøjnefaldende er de to store, glinsende, gulliggrønne blade.
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Mygblomst findes på fugtige, kalkrige kær og moser, gerne med vældpåvirkning og gerne i klitlavninger. De er duftløse
uden megen nektar, og det vides ikke med sikkerhed om de bestøves af insekter.
Arten er gået drastisk tilbage og findes nu ikke på mere end ca. 10 steder i Danmark. Truslerne mod arten – og
årsagerne til tilbagegangen – er: Dræning og afvanding (arten kræver høj vandstand), opdyrkning af levestederne
(skulle gerne være ophørt med håndhævelse af Naturbeskyttelseslovens § 3) samt tilgroning. Græsning og/eller høslet
forhindrer tilgroning og bortskygning af Mygblomsten, og græsning skaber ved trådeffekten ofte blotlagt tørvejord, som
giver gode spiringsmuligheder for eventuelle frø.
Mygblomst er fredet og listet som sårbar på den danske rødliste 1997.
I område 14 findes en stor bestand af Mygblomst. Arten blev i en tiårsperiode slet ikke registreret på voksestedet, på
trods af ihærdige eftersøgninger. Årsagen hertil var formodentlig tilgroning med tagrør og ikke mindst en sænkning af
vandstanden. Omkring 1997 blev der årligt lavet høslet, særligt af Rødel og Tagrør, hvorefter der fandtes enkelte
individer (1-6 stk.) frem til 2002. Siden da har der været ekstensiv hestegræsning af arealet fra starten af juli – og det
har givet en eksplosiv fremgang for arten. I 2005 var der ca. 218 individer, i 2006 var der 816 individer.

Mygblomst Sdr. Hadsund
1000

Antal

800

Blomstrende

600

Vegetative

400

Total

200

19
87
19
90
19
93
19
96
19
99
20
02
20
05

0

Årstal

B.7. Fugle
Fugleafsnit og databilag til basisanalyse for: Habitatområde nr. 14
Fuglebeskyttelsesområde nr. 2. Aalborg Bugt Nordlige del og
Fuglebeskyttelsesområde nr. 15. Mariager Fjord og Aalborg Bugt.

Tabeller:
F2
Almindelig

Ynglepar
1983
6

Ynglepar
Ca. 1993
7

Ynglepar
2003 -2006
2

Status

Areal (ha)

Tilbagegang

2.655
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ryle
200
200
300 - 500
Fremgang
Havterne
Ca. 200
2
Usikker
Splitterne
Dværgterne
44-62
Svingende
Tabel 2.2.1. Oversigt over de ynglende fuglearter, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af EFFuglebeskyttelsesområde nr. 2. Arter med fed var del af det oprindelige udpegningsgrundlag i 1983.

Ynglepar
1983
20
20
20

Ynglepar
Status
2003 -2006
Klyde
15-30
Usikker
Fjordterne
4 - 15
Tilbagegang
Havterne
> 13
Fremgang
Dværgterne
0-1
Usikker
Tabel 2.2.2 Oversigt over de ynglende fuglearter, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af, EFFuglebeskyttelsesområde nr. 15. Ingen af arterne var del af det oprindelige udpegningsgrundlag i 1983.
F 15

Arter på
bilag 1,
jf. art. 4(1)
Pibesvane
Sangsvane

Arter,
Jf. art. 4 (2)

Lysbuget
Knortegås
Gravand
Bjergand
Ederfugl
Sortand
Fløjlsand

Ynglepar
Ca. 1993
>4
2–6
81 - 83

T/Tn
T
T
T

1983
maks. tal

1992 – 1997
maks. tal

1998 - 2003
maks. tal

-

-

-

-

849

839

Status

29.763
46

Areal (ha)
7.103
386
22.836
3.757

Areal (ha)

Ukendt
Ukendt

8.407
8.407

Stabil

8.550

T
2.216
3.641
Fremgang
8.157
T
17.000
18.000
4.638
Svingende
27.155
T
55.000
15.126
4.487
Tilbagegang
27.155
T
38.000
600
60
Tilbagegang
27.155
T
20.000
40
Tilbagegang
27.155
Hjejle
T
6.736
13.520
Fremgang
2.597
Alm. Ryle Alm. Ryle
T
6.765
20.470
Fremgang
2.655
Tabel 2.3.1.. Oversigt over de rastende fuglearter, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af EFfuglebeskyttelsesområde nr. 2. T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. Tn: Trækfugle,
der opholder sig i området i nationalt betydende antal. Arter med fed var del af det oprindelige udpegningsgrundlag i
1983. Hvinand og Toppet Skallesluger var også del af det oprindelige udpegningsgrundlag.
Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser(2005).

Arter på
bilag 1,
jf. art. 4(1)

Arter,
Jf. art. 4 (2)
Skarv

Pibesvane
Sangsvane
Knopsvane
Lysbuget
Knortegås
Gravand
Bjergand
Ederfugl
Sortand
Fløjlsand
Hvinand

T/Tn
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

1983
maks. tal

1992 – 1997
maks. tal

1998 - 2003
maks. tal

Status

2.000
5.000

2.508
755
3.578
444

6.715
3.921
733

Fremgang
Ukendt
Fremgang
Tilbagegang

22.799
5.954
5.954
2.165

1.900

2.730

4.417

Fremgang

5.693

4.000
3.000
47.000
10.000
20.000
-

4.267
200
70.000
8.500
10
2.797

4.254
11.600
5.500
2.337

Stabil
Svingende
Ukendt
Tilbagegang
Tilbagegang
Stabil

7.063
19.085
19.085
19.085
19.085
19.085

Areal (ha)
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Stor
Skallesluger

T

1.000

472

293

Tilbagegang

17.358

Hjejle
T
11.028
10.889
Stabil
2.934
Tabel 2.3.2. Oversigt over de rastende fuglearter, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af, EFFuglebeskyttelsesområde nr. 15. T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. Tn:
Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. Arter med fed var del af det oprindelige
udpegningsgrundlag i 1983. Kilde til data: Danmarks Miljøundersøgelser 2004, Ederfugl dog Jensen (1996)

Bemærkninger til ynglefugle i udpegningsgrundlagene
Klyde Recurvirostra avosetta
Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 15. Hvor de i Nordjyllands Amt yngler på øer og strandende i
Mariager Fjord. Fouragerer på lavt vand efter små krebsdyr. Forekommer desuden ynglende spredt og i svingende, men
måske stigende antal, i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 2, primært ved Stensnæs og Gerå.
Udbredelse: Yngleforekomst på Pletten, Lille Plet, ø ved Havnø Hage, Strandeng ved Brødens Grøft, fouragering på
lavt vand i fjorden.
Trusler: Tilgroning af øer og holme. Ophobning af (døde) alger på lavt vand.
Alm. Ryle Calidris alpina schinzii
Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 2. Her yngler den endnu på Strandengene med græsning og en vis
fugtighed samt småsøer, loer eller lignende. Yngler endnu omkring Gerås udløb og ved Egense. Ynglede tidligere mere
udbredt langs kysten, bla. Stensnæs, Voerså og Aså og er enkelte år truffet ynglende eller muligt ynglende ved Hou og
Nordmandshage.
Udbredelse (som ynglefugl): Strandeng ved Gammelsbæk udløb, strandeng syd for Gerås udløb, strandeng ved Egense
Fællede/Tørmandsgrund.
Trusler: Udtørring af strandenge, tilgroning på grund af manglende afgræsning, for højt græsningstryk og for tidlig
udbinding af husdyr.
Splitterne Sterna sandvicensis
Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 2. Yngler ustadigt på Flakket ved Stensnæs, samt mere sporadisk
ved Aså, Nordmandshage. Yngler også lejlighedsvist i fuglebeskyttelsesområde nr. 15 syd for Dokkedal og på
Treskelbakkeholm (gl. Århus Amt) i Mariager Fjord.
Udbredelse: Yngleforekomst: flakket ved Stensnæs, fouragering hele det marine område (excl det helt lave)
Trusler: Yngler i forbindelse med kononier af hættemåger eller havterner og påvirkes således hvis disse påvirkes af fx
færdsel på øer og holme. Nedgang i fiskebestande kan også væreet problem.
Havterne Sterna paradisaea
Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 2 og nr. 15
Yngler især på små holme langs kysten, dog kun hvor disse er forholdsvist uforstyrrede og mangler således ud for de
fleste sommerhusområder.
Udbredelse: yngler på øer og holme, fouragere i helehavområdet.
Trusler og forstyrrelser: Færdsel på øer og hlme
Fjordterne Sterna hirundo
Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 15
Yngler på Mågeøen ved Sønder Hadsund og har tidligere ynglet på Pletten. Enkelte år ses enkelte par ved Stensnæs i
fuglebeskyttelsesområde nr.2.
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Trusler: Arten fouragerer normalt tæt på kolonien efter småfisk. Påvirkes derfor mere ved nedgang i fiskebestanden
eller fiske død end andre terner der flyverlænger efter føden.
Er ikke så sårbar for tilgroning af ynglepladsen som havterne, men den tætte tilgroning med vadegræs der har spredt sig
fra udplantninger ved Overgård kan være medvirkende årsag til forsvinden fra Pletten.
Dværgterne Sterna albifrons
Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 2 og nr. 15
Yngler især på små holme langs kysten, dog kun hvor disse er forholdsvist uforstyrrede og mangler således ud for de
fleste sommerhusområder. Yngler ofte på helt bar sand eller stenstrand og er således særligt sårbar for forstyrrelser fra
mennesker og løse hunde på stranden.
Bemærkninger til trækfugle i udpegningsgrundlagene.
I tabel 2.3.1. og 2.3.2. er der udelukkende anvendt data fra Danmarks Miljøundersøgelser (2005) og Jensen (1996) da
andre kilder ofte kun dækker dele af områderne.
Dansk navn
Skarv
Pibesvane

Videnskabeligt navn
Phalocrocorax carbo
Cygnus bewickii

Sangsvane

Cygnus cygnus

Knopsvane
Lysbuget
Knortegås
Gravand
Bjergand
Ederfugl
Sortand
Fløjlsand
Hvinand
Stor Skallesluger

Cygnus olor
Branta bernicla hrota

Udbredelse
hele det marine område af EFF15
de brede kystarealer samt det marine område til ca 2 m kurven (ses
på 1:100.000 kort)
de brede kystarealer samt det marine område til ca 2 m kurven (ses
på 1:100.000 kort)
Marine del af Mariager Fjord
Brede strandenge + lavt vand/udtørrede flader

Tadorna tadorna
Aythya marila
Somateria mollissima
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Buchephala clangula
Mergus merganser

Lavt vand og udtørrede flader
Marine del søværts de udtørrende flader, excl Mariager Fjord
Marine del søværts de udtørrende flader, excl Mariager Fjord
Marine del søværts de udtørrende flader, excl Mariager Fjord
Marine del søværts de udtørrende flader, excl Mariager Fjord
Marine del søværts de udtørrende flader, incl Mariager Fjord
Marine del søværts de udtørrende flader, excl Mariager Fjord – kun
EFF 15
Hjejle
Pluvialis apricaria
Lavt vand og udtørrende flader
Almindelig Ryle
Calidris alpina
Udtørrende flader
Tabel . Udbredelsen af rastende trækfugle i udpegningsgrundlagene.
Trusler mod rastende trækfugle.
Fugle der primært er planteædende:
Pibesvane, Sangsvane, Knopsvane, Lysbuget Knortegås fouragere primært på vandplanter, især ålegræs Zostera spp..
Knopsvane fouragerer næsten udelukkende på vandplanter og trues af fald i udbredelsen af ålegræs, arten påvirkes
muligvis før andre andefugle i forbindelse med dårligere forhold for ålegræs, særligt hvor dybdegrænses indskrænkes.
På de større dybder er knopsvane nemlig alene om at kunne nå ned til ålegræsset, på lavere vand er der konkurrence
med bla Pibeand. Lysbuget Knortegås benytter i større grad havgræs Ruppia spp på udtørrede flader der ikke påvirkes
så meget at miljøtilstanden i fjorden som ålegræsset og græsser i stigende grad på strandeng og endda marker. Sang- og
Pibesvane har vænnet sig til at fouragere på dyrkede marker og trues derfor ikke direkte af en nedgang i bestanden af
ålegræs.
Arter der primært spiser bløddyr på havbunden:
Bjergand, Ederfugl, Sortand og Fløjlsand lever især af muslinger på relativt dybt vand, Hvinand tager også en del
muslinger og snegle, men har en bredere fødesammensætning med bla. småfisk og insekter.
Tilbagegangen for de feste af kan skyldes miljøproblemer på lave vand langs kysten, men kan også skyldes øget
deponering af sand og dermed lavere vand. Endelig har der i et vist omfang været tale om en forkert afgrænsning i
Kattegat og et nyt fuglebeskyttelsesområde er udlagt i forlængelse af nr. 2 og 15 ud i Kattegat.
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Arter der primært spiser fisk:
Skarv er i fremgang og der er ingen umiddelbare trusler, de store tal forventes primært at være på lavt vand i Kattegat.
Stor Skallesluger er i tilbagegang, arten opholder sig primært i Mariager Fjord hvor fiskebestanden kan være i
tilbagegang pga miljøtilstanden og nedgang i ålegræsbedene der fungere som levested for fisk. Hvinand dækker et bredt
fødespektrum og er mindre sårbar for forandringer.
Arter der primært spiser smådyr på lavt vand eller tørlagte flader.
Gravand, Hjejle og Alm. Ryle fouragerer på tørlagte sand og mudderflader. Gravand spiser bl.a. små dyndsnegle der
kravler på eller tæt på overfladen, Hjejle og Alm. Ryle spiser forskellige smådyr som orme og små krebsdyr. Klyde
fouragerer på lavt vand og filtrerer vandet for små pungrejer og andre krebsdyr i vandet. Der er ingen umiddelbare
trusler for arterne som rastende trækfugle.

Bilag

Baggrundsdata for ynglefugle i
Fuglebeskyttelsesområde nr. 2. Aalborg Bugt Nordlige del
Fuglebeskyttelsesområde nr. 15. Mariager Fjord og Aalborg Bugt.
1. Fuglebeskyttelsesområde nr. 2. Aalborg Bugt Nordlige del
1.1. Ynglefugle – udpegningsgrundlaget, antal er antal par.
Alm. Ryle Calidris alpina schinzii
Asaa, Gerå og Melholt Enge, 1980: 4, 1993-96: 5 (Nielsen & Nielsen 1998)
Gerå, 1999: 1 (Thorup 2004)
Nordmandshage og Bisnap, 1995: 1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Hou Strand og Lagunen, 1995: 0-2 (Nielsen & Nielsen 1998)
Egense Kyst og strandenge, 1972: 4, 1980: 1, 1993: 1-2, 1994: 1-2 (Nielsen & Nielsen 1998), 2004: 1 (NOVANA)
Voerså og Stensnæs, 1980: 4-6 (Nielsen & Nielsen 1998)
Splitterne Sterna sandvicensis
Hele området, 1983: ca.200 (Jensen 1996)
Asaa, Gerå og Melholt Enge, 1972: 10-18 (Nielsen & Nielsen 1998)
Nordmandshage og Bisnap, 1995: 5-10, 1996: 16-18 (Nielsen & Nielsen 1998)
Voerså og Stensnæs, 1972: 130, 1980: 1-2 (Nielsen & Nielsen 1998), 2006: 2 (NOVANA)
Havterne Sterna paradisaea
Hele området, 1983: 200 (Jensen 1996)
Voerså og Stensnæs, 1972: 100-300, 1980: 23-50, 1993-96 1-12 (Nielsen & Nielsen 1998), 2004: ca. 400 (Nordjysk
Ornitologisk Kartotek 2005), 2006: 62 (NOVANA)
Asaa, Gerå og Melholt Enge, 1972: 12-20, 1980: 4, 1993-96: 15 (Nielsen & Nielsen 1998), 2006: 14 (NOVANA)
Hou Strand og Lagunen, 1995: 10-11 (Nielsen & Nielsen 1998), 2006: 23 (NOVANA)
Nordmandshage og Bisnap, 1995: 3-6, 1996: 3, 1997: 30 (Nielsen & Nielsen 1998), 2004: 36 (Nordjysk Ornitologisk
Kartotek 2005), 2006: 144-166 (NOVANA)
Korsholmene, 1970: 125-350, 1980:6, 1995: 00-150, 1997: 37 (Nielsen & Nielsen 1998), 2004: 50 (Nordjysk
Ornitologisk Kartotek 2005), 2006: 44 (NOVANA)
Egense Kyst og strandenge, 1972: 3, 1993: 0-15, 1994: 0-15 (Nielsen & Nielsen 1998)
Dværgterne Sterna albifrons
Asaa, Gerå og Melholt Enge, 1972: 1-3 (Nielsen & Nielsen 1998), 2006: 11 (NOVANA)
Gerå, 2001: 14 (Grell 2002)
Nordmandshage og Bisnap, 1995: 2-3 (Nielsen & Nielsen 1998), 2001: 18 (Grell 2002), 2004: 29 (Nordjysk
Ornitologisk Kartotek 2005), 2006: 14-32 (NOVANA)
Korsholmene, 1980: 1, 1995: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998), 2006: 0-1 (NOVANA)
Voerså og Stensnæs, 1972: 5, 1980: 0-1, 1993-96: 1-4 (Nielsen & Nielsen 1998), 2000: min 20 (Grell 2001), 2004: 2
næsset + 4 Flakket (Nordjysk Ornitologisk Kartotek 2005), 2006: 11 (NOVANA(
Nord for Hou, 2004: 4 (Nordjysk Ornitologisk Kartotek 2005)
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Hele området, 2006: 66 (NOVANA)
1.2. Ynglefugle, – ikke udpegningsgrundlag, antal er antal par.
Rørhøg Circus aeruginosus
Hou Strand og Lagunen, 1996: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Fjordterne Sterna hirundo
Korsholmene, 1970: 10, 1980: 1, 1995: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Voerså og Stensnæs, 1980: 6-9 (Nielsen & Nielsen 1998), 2006: 3 (NOVANA)
Klyde Recurvirostra avosetta
Egense Kyst og strandenge, 1980: 0-1, 1993:0-1, 1994:0-2, 1995: 1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Stensnæs, 2004: min. 2 par (NJA)
Mosehornugle Asio flammeus
Asaa, Gerå og Melholt Enge, 1993-96: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Rødrygget Tornskade Lanius collurio
Egense Kyst og strandenge, 1994: 1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Voerså og Stensnæs, 1980: 1-2 (Nielsen & Nielsen 1998)
2. Fuglebeskyttelsesområde nr. 15. Mariager Fjord og Aalborg Bugt.
2.1. Ynglefugle – udpegningsgrundlaget, antal er antal par.
Klyde Recurvirostra avosetta
Hele området, 1983: 20 (Jensen 1996), 1988: 27 (Falk & Brøgger-Jensen), 1993: > 4 (Jensen 1996)
Pletten og Lille Plet, 1980:0-1, 1983: 20-50, 1984: 10-60, 1994: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Strandeng ved Brødens Grøft, 1980: 1-7, 1984: 3, 1994: 0-3, 1995: 3-6 (Nielsen & Nielsen 1998)
Havnø og Havnø Hage, 1980: 1-2, 1984: 3, 1993: 0-1, 1994: 1-3, 1995: 15-20 (Nielsen & Nielsen 1998), 2003: 15 reg
som 30 ynglefugle 4. maj (DOFbasen)
Havterne Sterna paradisaea
Hele området, 1983: 20 (Jensen 1996), 1988: 11 (Falk & Brøgger Jensen 1990),
Strandeneg ved Als Odde, 1995: 0-1, 1996: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Pletten og Lille Plet, 1984: 0-2 (Nielsen & Nielsen 1998), 2006: 13 (NOVANA)
Strandeng ved Brødens Grøft, 1984: 1-2 (Nielsen & Nielsen 1998)
Havnø og Havnø Hage, 1984: 0-2, 1995: 1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Sønder Hadsund Strandenge, 1980: 2-5, 1984: 7-12, 1993: 1-3 (Nielsen & Nielsen 1998)
Strandeng og kyst syd for Dokkedal, 1980: 0-25, 1995:0-1, 1996: 6-10 (Nielsen & Nielsen 1998)
Fjordterne Sterna hirundo
Pletten og Lille Plet, 1984: 0-2 (Nielsen & Nielsen 1998)
Sønder Hadsund Strandenge, 1980: 2-6, 1984: 5-8, 1993: 2-6 (Nielsen & Nielsen 1998), 2006: 4 (NOVANA).
2.2. Ynglefugle, – ikke udpegningsgrundlag, antal er antal par.
Rørhøg Circus aeruginosus
Marker ved Lounkær (Måen), 1980:0-1, 1996: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Splitterne Sterna sandvicensis
Pletten og Lille Plet, 1984: 0-2 (Nielsen & Nielsen 1998)
Strandeng og kyst syd for Dokkedal, 1995: 0-20, 1996: 0-20 (Nielsen & Nielsen 1998)
Alm. Ryle Calidris alina schinzii
Pletten og Lille Plet, 1983: 1-3 (Nielsen & Nielsen 1998)
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Brushane Philomarchus pugnax
Havnø og Havnø Hage, 1984: 0-3 (Nielsen & Nielsen 1998)
Mosehornugle Asio flammeus
Strandeng og kyst syd for Dokkedal, 1993: 1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Rødrygget Tornskade Lanius collurio
Marker ved Lounkær (Måen), 1995: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Sønder Hadsund Strandenge, 1980: 1, 1984: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Strandeng og kyst syd for Dokkedal, 1972: 1, 1995: 2-5 (Nielsen & Nielsen 1998)
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Natura 2000 - Basisanalyse:

ÅLBORG BUGT, RANDERS FJORD OG MARIAGER FJORD
Natura 2000 områder
Natura 2000 områderne er et europæisk netværk af internationale naturbeskyttelses områder
udpeget i henhold til EF's FUGLEBESKYTTELSESDIREKTIVET til (af 1979) samt HABITATDIREKTIVET
(af 1992).
Natura 2000 planlægning
I medfør af Lov om Miljømål skal der med udgangen af 2009 foreligge en Natura 2000-plan for
hvert af disse områder. Planerne vil udgøre grundlaget for at iværksætte den nødvendige
forvaltningsindsats for at sikre eller genoprette de udpegede internationale
naturbeskyttelsesområder og vil være grundlag for myndighedsudøvelsen i øvrigt.

Planerne består af:

•
•
•

En basisanalyse
En målfastsættelse
Et indsatsprogram

Basisanalyse
Hensigten med at udarbejde en basisanalyse for Natura 2000-områderne er at opnå kendskab til
udbredelsen af de naturtyper og levesteder for de arter, som det enkelte område er udpeget for.
Derudover skal der også udarbejdes en vurdering af naturtypernes og arternes nuværende tilstand
og en foreløbig vurdering af trusler. Hermed opnås 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.
Amterne er ansvarlige for at udarbejde basisanalyser for det åbne land og de kystnære farvande i
de enkelte Natura 2000 områder, mens staten skal forestå arbejdet for skovbevoksede
fredskovsarealer samt på det åbne hav. Natura 2000 basisanalyserne skal færdiggøres senest den
1. juli 2006.
Efter basisanalysen varetages den videre Natura 2000-planlægning af staten.
Mål for naturtilstanden
Målene for det enkelte Natura 2000-områdes naturtilstand fastsættes på baggrund af blandt andet
basisanalysen. Det overordnede mål er at sikre eller genoprette GUNSTIG BEVARINGSSTATUS for
de arter og naturtyper, der er på de enkelte områders udpegningsgrundlag.
Indsatsprogram
Natura 2000-planen indeholder desuden et indsatsprogram, som prioriterer den kommunale indsats

og de virkemidler, der skal til for at opnå de fastsatte mål. Indsatsprogrammer fastlægger bindende
retningslinjer for udarbejdelse af de efterfølgende kommunale handleplaner.
Kommunal handleplan
Endelig skal kommunerne udarbejde handleplaner for den konkrete udmøntning af
indsatsprogrammet for hvert enkelt område, dog er Skov- og Naturstyrelsen ansvarlig for indsatsen
for skovbevoksede fredskovpligtige arealer og på det åbne hav. Handleplanerne
kan eksempelvis indeholde en beskrivelse af, hvilke ændringer af driften af arealerne, der er
nødvendige for at realisere Natura 2000-planen.
Natura 2000-planlægningen er tilrettelagt som en løbende planlægning, der revideres, udbygges og
opdateres hvert 6. år.
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1. BESKRIVELSE AF OMRÅDET
Natura 2000-område nr. 14 er udpeget både som et habitatområde (H14) og to
fuglebeskyttelsesområder (F 2 og F15) med et samlet areal på 72.197 ha. Herudover er den sydlige
del af området udpeget som Ramsarområde (R11)(se tabel 1.1).
Denne rapport omhandler kun den sydlige del af Natura 2000-området, der ligger i Århus Amt.
Mariager Fjord og den øvrige del af Natura 2000-området afrapporteres af Nordjyllands Amt
(Reference til basisanalysen for den nordlige del på MC-AAL-hjemmeside).
Umiddelbart øst for Natura 2000-området ligger Fuglebeskyttelsesområde nr. 112, Ålborg Bugt,
østlige del, der omfatter 177.360 ha hav. Basisanalysen for Fuglebeskyttelsesområde 112 udføres
af Skov- og Naturstyrelsen, og er ikke omfattet af denne basisanalyse.
Nr.

Navn

H14

Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

68583

F2

Ålborg Bugt, nordlige del

31429

F15

Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del

39021

R11

Dele af Randers og Mariager Fjorde og havet udfor

39021

Samlet areal Natura 2000 (uden F112)

72197

14

Areal (ha)

Tabel 1.1. Oversigt over de internationale naturbeskyttelsesområder, der indgår i denne basisanalyse. For hvert område er
områdets nummer, navn og areal (i ha) angivet, ligesom Natura 2000-områdets samlede areal er oplyst. Da habitat- og
fuglebeskyttelsesområderne er delvist sammenfaldende, svarer det samlede areal af Natura 2000-området ikke til summen af
udpegninger. Kilde: Skov- og Naturstyrelsen. (www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000)

Den del af Natura 2000-område 14 som er omhandlet af denne basisanalyse.

4

Kort beskrivelse af området

Den sydlige del af Natura 2000-området omfatter en større fladvandet del af Kattegat, det yderste
af Mariager og Randers Fjord og på landsiden det helt havnære kystlandskab. Fjordene er
oprindeligt eroderet i det kuperede morænelandskab af smeltevandsfloder, så de fremstår med
markante skrænter. Tilsvarende markante stenalderhavsskrænter findes langs det meste af
Kattegatskysten. Ved den senere landhævning blev der dannet lavt, fladt marint forland neden for
skrænterne. Arealet af dette forland øges stadig langsomt på de beskyttede, lavvandede
kyststrækninger.
Morænejorden er næringsrig og på det marine forland er der naturligt tilført næringsstoffer ved
oversvømmelser. Det er derfor naturligt produktive og næringsrige naturtyper, der har indfundet
sig. Havskrænterne rummede tidligere lysåbne, græssede overdrev og krat. Neden for havskrænten
påvirkes arealerne af fremsivende ferskvand, mens arealerne ud mod havet i stigende grad er
saltpåvirkede. Til sammen udgjorde kystlandet et højproduktivt græsningsland, der var attraktivt at
afgræsse, og hvor der derfor blev udviklet sammenhængende, lysåben græsningsnatur med
overdrev, ferske enge og strandenge.
Natura 2000-området er dog de fleste steder begrænset til kun at omfatte havområdet og det
marine forland.
På store dele af kyststrækningen i Randers Fjord og ved Overgård uden for Mariager Fjord er der nu
etableret diger, så den dynamiske kystudvikling er sat i stå og den hydrologiske og naturmæssige
sammenhæng mellem hav og kyst afbrudt. Brede strandenge er her afløst af dyrkede marker. Ved
Sødringholm og ved Ajstrup Bugt findes dog stadig brede, sammenhængende strandenge af stor
betydning for fuglelivet.
Havområdet rummer fem marine naturtyper, hvoraf sandbanker med lavvandet vedvarende dække
af havvand udgør mere end 50 %. Randers Fjord udgør Østjyllands eneste naturtype, som kan
betegnes flodmunding. De biologiske forhold er præget af eutrofiering og periodevis iltsvind med
forringede forhold for vegetation, bunddyr og fisk.
Havområdet er vigtige rasteområder for en række fuglearter, med 11 andefuglearter, samt skarv og
hjejle. På småøerne og strandengene yngler tre ternearter samt klyde.
Randers Fjord er desuden et vigtigt område for fiskearterne stavsild samt hav- og flodlampret.
Karakteristik af området

Af Natura 2000-områdets samlede areal på 72.197 ha, består 64.373 ha af hav, medens 7.824 ha
er land. Heraf udgør landarealet i Århus Amt 6.578 ha.
Sammenlagt er 1057 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket svarer til 16 % af
landjorden i Århus Amts del af Natura 2000-området. Dette dækker over en stor forskel i
naturtypernes udbredelse i den del af Natura 2000-området, der ligger indenfor hhv. habitatområde
14 (22 % af landarealet er omfattet af § 3) og fuglebeskyttelsesområde 15 (1 % af landarealet er
omfattet af § 3).
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Strandeng er den mest udbredte terrestriske naturtype i den sydlige del af Natura 2000-området og
udgør hele 80 % af det samlede naturareal (se nedenfor). På den del af strandengene, hvor der har
været udført tilsyn, lever 55 % af arealet op til de målsætninger, der findes i Århus Amts
Regionplan 2005 (se bilag 1). Der er godt 100 ha hede i området, hvilket dækker klit og
hedelandskaberne på Hevring Hede. Hele arealet lever op til A-målsætningen. De registrerede
ferske enge er koncentrerede ved Ajstrup Bugt og udgør samlet set godt 70 ha. Endelig findes der
mindre arealer med mose og overdrev.
Der er registreret 11 ha sø i den sydlige del af Natura 2000-området, der fordeler sig på 41 mindre
(< 1 ha) søer og vandhuller (i alt 6,5 ha) og to større (1-5 ha) søer. Hertil kommer 9,6 km vandløb.
Desuden er 190 ha udlagt som skov (AIS), heraf 150 ha løvskov. Resten af arealet udgøres
overvejende af agerjord.
Der er gældende MVJ-aftaler med naturplejeindhold på 267 ha af § 3-arealerne indenfor den sydlige
del af Natura 2000-området.
Sødringholm
Der er kun ét egentlig fredet område omkring Randers Fjord. Nord for Randers Fjords udløb i
Kattegat ligger Sødringholm, hvor et areal på 38 ha er fredet for at sikre et uforstyrret
strandengsareal med forgrenede rendesystemer. Disse såkaldte lo-systemer er karakteristiske for
strandenge, som jævnligt overskylles ved højvande. De kendes også fra Vadehavsområdet og fra
Læsø. Fredningen, som er en tilstandsfredning, blev gennemført på grund af risiko for inddigning.
Der er blandt andet forbud mod opdyrkning eller anden behandling, som kan skade plante-og
dyrelivet. Fredningen hindrer dog ikke, at der sker gødskning og græsning af arealerne. Såfremt
ejerne ikke ønsker at græsse arealerne, indeholder fredningen en bestemmelse om, at afgræsning
vil kunne iværksættes af fredningsmyndighederne.

Randers Fjord. Kort over fredninger. Kort med zoom- og søgefunktion.
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Hevring Hede
Hevring Hede er en del af Hevring Skydeterræn, der ejes af forsvaret og benyttes intensivt som
militært skydeterræn. Der er offentlig adgang til terrænet når der ikke skydes. Geologisk set
udgøres hele terrænet af hævet havbund med markante, gamle strandvolde og flyvesandspartier.
Skydeterrænet omfatter i alt 393,8 ha og var tidligere et udstrakt hedeareal. Der er dog med tiden
sket en kraftig tilgroning, således at heden nu kun udgør 158 ha. Arealet er omfattet af en driftsog plejeplan for Hevring Skydeterræn, og der er foretaget pleje og rydning i dele af området.
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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
naturtyper og arter af dyr og planter. Flere af disse 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 fra 1979 har til formål at beskytte levestederne for fuglearter, som
er truede, følsomme overfor ændringer af levesteder eller sjældne i EU. Til 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 l og
artikel 4.2.
Ramsarområder er vådområder med så mange vandfugle, at de har international betydning og
skal beskyttes. Ramsarområderne er ikke udpeget på grundlag af et EF-direktiv ligesom habitat- og
fuglebeskyttelsesområderne; men på grundlag af en international konvention. Ramsarområderne er
ikke en del af Natura 2000 netværket, men indgår i Natura 2000-planlægningen.
Som det fremgår af tabel 2.1 og 2.2 er habitatområde 14 er udpeget af hensyn til 27
habitatnaturtyper og seks arter. Fuglebeskyttelsesområde 15 er udpeget for 17 arter (se tabel 2.2).
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Nr.

Naturtype

Registreret

Antal

areal (ha)

forekomster

Marine naturtyper
1110

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand

36.147

1130

Flodmundinger

1.711

1140

Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

5.794

1150

*Kystlaguner og strandsøer

1160

Større lavvandede bugter og vige

1

46
24.266

Søer og vandhuller
3150

Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

7

34

Terrestriske
naturtyper
1210

Enårig vegetation på stenede strandvolde

(2)

(2)

1310

Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer

(2)

(2)

897,2

67

(2)

(2)

(2,3)

(2,3)

5,2

7

58,3

7

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)

2180

Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter

(2)

(2)

2190

Fugtige klitlavninger

5,7

3

2250

*Kystklitter med enebær

5,2

3

4030

Tørre dværgbusksamfund (heder)

0

0

5130

Enekrat på heder, overdrev eller skrænter

(2)

(2)

6120

*Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand

(3)

(3)

6210

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

(3)

(3)

orkidélokaliteter)
6230

*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

(3)

(3)

7230

Rigkær

(3)

(3)

9130

Bøgeskove på muldbund

(1)

(1)

9160

Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund

(1)

(1)

9190

Stilkegeskove og krat på mager sur bund

(1)

(1)

91E0

*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

(1)

(1)

Skovnaturtyper

Tabel 2.1. Oversigt over de naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af habitatområde 14. *Prioriteret
naturtype. (1.) Skovnaturtyperne kortlægges af Skov- og Naturstyrelsen og er ikke inkluderet i denne basisanalyse.(2).
Naturtypen er ikke omfattet af NOVANA-programmet. (3) Kortlagt i Nordjyllands Amt, se basisanalysen for den nordlige del af
Natura 2000-området.
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Randers Fjord. Forekomsten af de enkelte naturtyper. Kort med zoom- og søgefunktion.
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Nr.

Artsnavn

Område nr.

Antal forekomster/

Udpegnings-

bestand

grundlag

1095

Havlampret (Petromyzon marinus)

H14

Ukendt

1099

Flodlampret (Lampetra fluviatilis)

H14

Ukendt

1103

Stavsild (Alosa fallax)

H14

Ukendt

1355

Odder (Lutra lutra)

H14

1365

Spættet sæl (Phoca vitulina)

H14

1903

Mygblomst (Liparis loeselii)

H14

A037

Pibesvane

F15

-

T

A038

Sangsvane

F15

2.000

T

A132

Klyde

F15

20

Y

A140

Hjejle

F15

-

T

A193

Fjordterne

F15

20

Y

A194

Havterne

F15

20

Y

A195

Dværgterne

F15

-

Y

A017

Skarv

F15

-

T

A036

Knopsvane

F15

5.000

T

A047

Lysbuget knortegås

F15

1.900

T

A048

Gravand

F15

4.000

T

A062

Bjergand

F15

3.000

T

A063

Ederfugl

F15

47.000

T

A065

Sortand

F15

10.000

T

A066

Fløjlsand

F15

20.000

T

A067

Hvinand

F15

0

T

A070

Stor skallesluger

F15

1.000

T

Tabel 2.2. Oversigt over de arter, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af Habitatområde H 14 og
Fuglebeskyttelsesområde F15. Udpegningsgrundlag: Fugle, T= trækfugle, Y= ynglefugle. Antal og forekomster angiver det
maksimale antal registrerede fugle ved udpegningen i 1983 (Skov- og Naturstyrelsen 1999).
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Randers Fjord. Forekomsten af de enkelte plante- og dyrearter. Kort med zoom- og søgefunktion.
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3. DATAPRÆSENTATION
Oplysninger om de terrestriske habitattyper bygger primært på den kortlægning, der er foretaget i
2004 og 2005 i forbindelse med NOVANA's naturtypeprogram (Fredshavn 2004). Desuden er der
gennem årene indsamlet en del data om beskyttede naturtyper i forbindelse med administration af
naturbeskyttelsesloven. Oplysningerne om søer, vandhuller og vandløb bygger udelukkende på den
viden, der er indsamlet gennem årene via et generelt tilsyn samt overvågning udført regionalt og
via det nationale overvågningsprogram (NOVA/NOVANA).
Forekomsten af marine naturtyper er baseret på arealoplysningerne fra Skov- og Naturstyrelsens
kortlægning i 2004 http://www2.skovognatur.dk/natura2000/habitat/Marin/default.htm Århus Amt
har, i det omfang flyfotos (orthofotos 2000) har kunnet supplere kortlægningen, foretaget
korrektioner.
Data om forekomsten af fugle omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivet er baseret på udtræk fra
Dansk Ornitologiske Forenings database for henholdsvis yngle- og rastefugle (DOF, 2006).
En del arter er overvåget i forbindelse med NOVANA’s artsprogram. Som hovedregel sigter
overvågningen på at kortlægge arternes udbredelse i store træk, og ikke på at klarlægge den
præcise forekomst eller bestandsstørrelse inden for et habitatområde. Hvor der har manglet
oplysninger, er der derfor benyttet litteratur og observationer gjort under generelt tilsyn og
sagsbehandling. Odderen er desuden overvåget i 1998-99 i en supplerende eftersøgning i Århus
Amt.
I bilag 3 findes en mere detaljeret beskrivelse af tilgængelige data for de enkelte naturtyper og
arter.
Data, der er tilgængelig for denne basisanalyse, er vist i nedenstående tabel.
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Nr.

Naturtype og arter

Bilag

NOVANA

Andre

(2004 – 2005)

data

1095 Havlampret

3.1

Regionale 2006

1099 Flodlampret

3.1

Regionale 2006

1103 Stavsild

3.2

Regionale 2006

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand

3.3

1130 Flodmundinger

3.3

Fisk/bundfauna

1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

3.3

Bundfauna

1150 *Kystlaguner og strandsøer

3.3

1160 Større lavvandede bugter og vig

3.3

Vegetation

1330 Strandenge

3.4

Kortlægning

Tilsyn (95-05)

2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og

3.5

Kortlægning

Tilsyn (95-05)

2140 *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)

3.5

Kortlægning

Tilsyn (95-05)

Bundfauna

2190 Fugtige klitlavninger

3.5

Kortlægning

Tilsyn (95-05)

2250 *Kystklitter med enebær

3.5

Kortlægning Overvågning

Tilsyn (95-05)

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store

3.6

Tilsyn (97-05)

A037 Pibesvane

3.7

DOF-Databasen 90-05

A038 Sangsvane

3.8

DOF-Databasen 90-05

A132 Klyde

3.9

DOF-Databasen 90-05

A140 Hjejle

3.10

DOF-Databasen 90-05

A193 Fjordterne

3.11

DOF-Databasen 90-05

A194 Havterne

3.12

DOF-Databasen 90-05

A195 Dværgterne

3.13

DOF-Databasen 90-05

A017 Skarv

DOF-Databasen 90-05

A036 Knopsvane

3.15

DOF-Databasen 90-05

A047 Lysbuget knortegås

3.16

DOF-Databasen 90-05

A048 Gravand

3.17

DOF-Databasen 90-05

A062 Bjergand

3.18

DOF-Databasen 90-05

A063 Ederfugl

3.19

DOF-Databasen 90-05

A065 Sortand

3.20

DOF-Databasen 90-05

A066 Fløjlsand

3.21

DOF-Databasen 90-05

A067 Hvinand

3.22

DOF-Databasen 90-05

A070 Stor skallesluger

3.23

DOF-Databasen 90-05

1355 Odder

3.24

Århus Amt 1998-99

Tabel 3.1. Oversigt over datagrundlaget for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.
For hver naturtype og art er en henvisning til en mere detaljeret gennemgang af datagrundlaget samt en angivelse af hvor
data stammer fra. NOVANA: Det Nationale program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen. DOF-Databasen er Dansk
Ornitologisk Forenings database for indrapportering af observationer foretaget af foreningens medlemmer
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4. FORELØBIG TRUSSELSVURDERING
Beskrivelse af naturtilstanden i de terrestriske naturtyper

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 disse naturtyper og arter er der
udarbejdet en række faglige kriterier for gunstig bevaringsstatus (Søgaard et al. 2003).
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
langt 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.”

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”.

På baggrund af de tilgængelige data om naturtyper og arters forekomster (se bilag 3) 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 – 4.5).
I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper (Fredshavn 2004) er
der foretaget en registrering af udbredelsen af en række naturtypekarakteristiske strukturer. Disse
strukturer er delt op i negative (f.eks. tilgroning med vedplanter og udtørring) og positive strukturer
(f.eks. trykvand i terrænniveau og rig lavflora). De positive strukturer er til stede i veludviklede og
typiske forekomster af naturtypen under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner
de negative strukturer om en stærkt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang
registreret på en tretrins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).
Tabel 4.1 giver en oversigt over de enkelte naturtypers fordeling i forhold til deres indhold af
positive og negative strukturer. Mørkegrøn farve viser naturarealer, som tilsyneladende ikke er
udsat for nævneværdige trusler, mens mørkerød farve viser naturarealer, der antagelig påvirkes
kraftigt af en eller flere trusler.
Som det fremgår af tabel 4.1 falder blot 7 % af det kortlagte strandengsareal (1330) i den bedste
tilstandsklasse med udbredte forekomster af f.eks. lodannelser og/eller strandvoldsystemer og
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tilsvarende ingen negative strukturer. Det ses endvidere, at 28 % af arealet falder indenfor de
næstbedste tilstandsklasser, hvilket primært drejer sig om strandenge med spredt forekommende
loer og strandvoldsystemer, og fravær af tilgroning og udtørring. Der er registreret udbredte
negative strukturer på mere end halvdelen af arealet, typisk i form af tilgroning med tagrør og/eller
fravær af en typisk strandengszonering, og sammenlagt falder hele 60 % af arealet indenfor de 2
dårligste tilstandsklasser.
Af tabellen ses, at 11 % af arealet med grå klit (type 2130) er i den bedste tilstandsklasse. Her er
der en rig lavflora og ingen tilgroning med nåletræer. På det resterende areal er en rig lavflora
(positiv struktur) og tilgroning med indførte nåletræer (negativ struktur) spredt forekommende i
klitten.
På klithederne (type 2140) er der ikke registreret udbredte bestande af blåtop (eneste negative
struktur) på nogen af de kortlagte arealer. Til gengæld findes der bestande af revling (eneste
positive struktur) på 38 % af arealet, heraf findes veludviklede bestande af revling på 8 % af
arealet. På de resterende 62 % af arealet findes ingen bestande af revling. Her er hedelyng den
dominerende dværgbusk.
I klitlavningerne (type 2190) falder hele det kortlagte areal indenfor de to bedste tilstandsklasser og
på ingen af de tre klitlavninger er der registreret negative strukturer i form af eutrofiering eller
udtørring. Det skal dog bemærkes, at der ikke er taget stilling til eventuel eutrofiering som følge af
atmosfærisk deposition. På en af klitlavningerne (svarende til 13 % af arealet) er de oversvømmede
og våde partier (eneste positive struktur) vidt udbredte.
Variation i aldersfordelingen af enebærbuskene (eneste positive struktur) er registreret som spredt
forekommende i kystklitterne med enebær (type 2250). Der er tillige fundet spredt opvækst af
indførte nåletræer (eneste negative struktur) på hele det kortlagte areal.
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Tabel 4.1. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor de enkelte naturtyper er registreret. For både
negative og positive strukturer er angivet om strukturerne samlet set er udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).
Antallet af registreringer med hver af de 9 kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er
beskrevet i Fredshavn (2004). Farvekoden svarer til de 5 tilstandsklasser i TILDA. Udtræk fra TILDA.

Beskrivelse af naturtilstanden i naturtyper tilknyttet søer og havet

Søer
Der findes i habitatområdet 33 vandhuller under 1 ha og en sø på ca. 2,6 ha, som alle vurderes at
være næringsrige søer og vandhuller (naturtype 3150).
Seks lokaliteter er besigtigede og vurderes alle at være næringsstofberigede, fire lokaliteter er
desuden under tilgroning Der er ikke registreret padder på nogen af lokaliteterne.
Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (naturtype 1110)
Som i de øvrige områder med denne naturtype findes almindelig tallerkenmusling (Angulus tenuis)
som en af de dominerende arter med omkring 100 individer pr. m2. Øvrige almindelige muslinger er
sandmusling (Mya arenaria), stor østersømusling (Macoma calcarea) og almindelig østersømusling
(Macoma baltica) samt amerikansk knivmusling (Ensis americanus). En række arter af børsteorme
er også meget almindelige f.eks.: Scoloplos armiger, Nephtys caeca, Spiophanes bombyx, Ophelia
borealis og Hediste diversicolor.
Artsrigdommen på de undersøgte stationer var 12 – 20 arter, hvilket er noget lavere end forventet.
Til sammenligning var den gennemsnitlige artsrigdom 43 arter ved 2004 kortlægningen af
bundfauna i Århus Amt.
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Flodmunding (naturtype 1130)
Dominerende arter ved undersøgelserne i 2002 var børsteormen almindelig nereis (Hediste
diversicolor), dyndsnegle (Hydrobia sp.), slikkrebs (Corophium multisetosum) og børsteormen
Heteromastus filiformis. Disse arter fandtes i høje individtætheder på 500 – 1000 individer pr. m2.
Desuden fandtes sandmusling (Mya arenaria) i området, hvor den udgjorde størstedelen af
biomassen af bundfauna.
Artsrigdommen i området er ringe som følge af store variationer i saltholdigheden og markante
påvirkninger af miljøtilstanden. Der blev ved undersøgelser i 2002 fundet mellem 6 og 15 arter pr.
station.
Mindre end 0,5 % af hele bunden i Randers Fjord er dækket af fasthæftet vegetation. Ålegræs
forekommer kun meget spredt i fjorden fra Holbæk og til Udbyhøj. I 2005 blev ålegræs ikke
registreret så langt ind i fjorden som ved vegetationsundersøgelser i 1996. Sammenlignet med
udbredelsen i 1990 er dybdegræsen for ålegræs i 2005 flere steder reduceret med mere end 1 m.
Udbredelsen af ålegræs blev i begyndelsen af 1990’erne voldsomt reduceret sandsynligvis som
følge af iltsvind. Der synes efterfølgende ikke at være sket nogen form for retablering af
ålegræsbestanden. I 2002 var havgræs mere almindelig end ålegræs. Dette synes ikke at være
tilfældet i 2005, hvor planterne så meget ringe ud og havde en meget ringe udbredelse.
Eutrofieringsbetingede alger udgjorde i 2005 det største vegetationsdække i fjorden. Enkelte steder
dækkede disse alger over 50 % af bundarealet og kan i disse områder have haft en negativ effekt
på vegetationen af ålegræs og havgræs.
Miljøtilstanden i området er kraftig påvirket af forhøjede tilførsler af næringsstoffer fra Gudenåens
opland. Et markant element i naturtypen, ålegræsset er næsten helt forsvundet, hvilket også har en
væsentlig betydning for artsrigdommen af bundfauna i området.
Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (naturtype 1140)
Der er til naturtypen kun foretaget enkelte undersøgelser i den ydre del af Mariager Fjord i 1999.
Dominerende arter på mudderfladerne var børsteorme som Pygospio elegans, Capitella capitata,
Hediste diversicolor, Heteromastus filiformis og sandorm (Arenicola marina) samt dyndsnegle
(Hydrobia sp.)
Der blev fundet forholdsvis mange arter i undersøgelsen (22 arter), da der blev benyttet mere
finmasket sigte til frasortering af bundfauna. Artsrigdommen kan ikke sammenlignes med andre
undersøgelser.
Større lavvandede bugter og vige (naturtype 1160)
Datagrundlag af nyere dato er sparsom, idet der er foretaget undersøgelse på en station i 2003. Af
ældre dato findes et større datagrundlag, men helt tilbage fra 1989 – 1990. Beskrivelsen af
bundfaunasamfundet baseres primært på nyere data.
Bundfaunasamfundet domineres af muslinger som Mysella bidentata, hampefrømusling (Corbula
gibba) og molboøsters (Arctica islandica). Børsteorm som Nephtys hombergii og Capitella capitata
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og desuden findes krebsdyret Ampelisca brevicornis periodisk i meget høje individtætheder i
området.
Artsrigdommen ved undersøgelsen i 2003 var 28 arter, hvilket svarer til den gennemsnitlige
artsrigdom (27 arter) i Århus Bugt, Ebeltoft Vig og Hevring Bugt i perioden 1991 – 2004.
Der bliver jævnligt konstateret iltsvind i de dybere dele af Habitatområder i Hevring Bugt. I de mere
lavvandede dele af Habitatområder bliver der kun meget sjældent målt iltsvind. Miljøtilstanden er
kraftigst påvirket i den ydre del af Randers Fjord, men også miljøtilstanden i Hevring Bugt er
væsentligt påvirket af forhøjede tilførsler af næringsstoffer fra Gudenåens opland.
Beskrivelse af tilstanden for arter

Fisk
Randers Fjord rummer forekomster af de tre fiskearter: Stavsild, flodlampret og havlampret. Der er
ikke foretaget en systematisk kortlægning af disse arters udbredelse og bestandsstørrelser. På
baggrund af registreringer hos lokale fiskere og sammenholdt med historiske data er det
sandsynligt, at arterne under ét er i tilbagegang. For stavsild findes der ikke data som kan bekræfte
om arten rent faktisk gyder i Randers Fjord/Gudenåsystemet.
Inden for det udpegede område mellem Udbyhøj og Mellerup findes der ingen gyde- og
opvækstområder for de tre arter. Flod- og havlampretten gyder begge i ferskvand og vandrer derfor
gennem Randers Fjord til Gudenåsystemet.
Fugle
Bestanden af ynglende terner og klyde er ikke stabil og udviser en stor år til år variation. Bestanden
af klyde var stigende frem til 1999, hvor bestanden toppede med ca. 250 par, hvorefter
ynglebestanden er faldet til ca. 50 par i 2005.
De vigtigste yngleområder for de kolonirugende terner og klyde er Mellempolderne i Randers Fjord
og Treskebakkeholm i Mariager Fjord. Den nu aktive pleje af Mellempolderne har betydet, at der har
etableret sig en mindre bestand af dværgterne, som i 2005 udgjorde 5 par. Kolonierne på de små
øer og holme er sandsynligvis meget påvirkelige af det enkelte års forekomst af ræv og vilde mink.
Bestandene af dykænder udviser ikke nogen generel tendens til bestandsændringer. De største
bestande udgøres af ederfugl, sortand og bjergand.
Som den eneste art udviser sangsvane en markant fremgang. Sangsvane klare sig godt i
agerlandskabet, hvor den kan dække sit fødebehov på de vintergrønne marker med raps, korn og
græs.
Der er i 2004-2005 registreret odder ved alle 6 stationer i eller lige udenfor den del af Natura 2000området, der ligger i Århus Amt. Der har altså tilsyneladende været en klar fremgang siden 1998.
Langs de fleste kyst- og åstrækninger er der vidtstrakte rørskove eller skov- og engarealer, hvor
odderen kan leve uforstyrret.
På baggrund af de tilgængelige data om naturtyper og arters forekomster (se bilag 3) er der
foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod arterne og naturtyperne i den sydlige del af
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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 – 4.5).

4.1. Eutrofiering
Kvælstof og fosfor 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 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 tilpasning til
at vokse på næringsrig jordbund eller ved at måle eller modelberegne nedfald af kvælstof fra luften.
Mange søer og vandhuller er gennem tiden blevet eutrofieret ved tilførsel af næringsstoffer fra
spildevandsudledninger, men også ved udvaskning af næringsstoffer fra dyrkede arealer i
oplandene til søerne.
Eutrofiering af søer vil typisk medføre en øgning i produktionen af hurtigt voksende planktonalger.
Algevæksten kan blive så voldsom, at de større plantearter forsvinder, her er især
grundskudsplanterne udsatte. Selvom tilførslerne er stoppet, vil naturtilstanden oftest være
påvirket mange år efter som følge af intern belastning i søen, idet fosfor, der er ophobet i
søbunden, om sommeren frigives til søvandet og kun langsomt skylles ud af søerne. Mindre søer og
vandhuller har ofte meget ringe udskiftning af vandet, og selv en kortvarig eutrofiering vil derfor
kunne ændre tilstanden permanent, fordi næringsstofferne ikke skylles ud.
Eutrofiering af marine naturtyper påvirker typisk artssammensætningen og forrykker balancen i det
naturlige dyre- og planteliv. En øget næringssalttilførsel vil typisk medføre en øgning i produktionen
af hurtigt voksende planktonalger og enårige ukrudtsalger. Væksten af disse alger medfører en
skyggevirkning, og arter som ålegræs og større makroalger bliver begrænset i den dybde, hvorpå
de kan vokse. Dybdegrænsen for disse planter er derfor et godt mål for, hvor næringsstofbelastet et
vandområde er. En høj produktion af planktonalger i vandet medfører et stort iltforbrug ved
bunden, når algerne dør og skal nedbrydes. Dermed kan der opstå iltsvind. Iltsvind kan forårsage,
at bunddyrene dør, og fiskene flygter. Genindvandring af flere dyregrupper foregår langsomt, og
gentagne iltsvindshændelser medfører derfor, at dyresamfundene på havbunden bliver mere
artsfattige og domineret af færre, mere hårdføre arter.
I bilag 4.1 er der vist forskellige mål for eutrofieringen.
Eutrofiering som trussel kan være meget vanskelig at observere ved tilsyn eller registrering.
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Kvælstofnedfaldet (depositionen) på naturområderne vurderes at ligge mellem 12 og 19 kg N/ha/år
alt afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed. Den lave ende af
tålegrænseintervallerne for kvælstofpåvirkning er således overskredet for de fire klittyper, der er
kortlagt på Hevring Hede.
Der er fundet tegn på tydelige påvirkninger fra landbrugsdrift af større eller mindre omfang på 2/3
af det kortlagte strandengsareal i habitatområde 14. På omtrent 10 % af arealet er der registreret
tydelige påvirkninger på en betragtelig andel af det kortlagte areal.
I de dokumentationsfelter, der er udlagt på strandengene, er vegetationen domineret af arter, der
er tilpasset forholdsvis næringsrige forhold (Ellenbergværdier mellem 5 og 7). Dette hænger
sammen med at strandenge fra naturens hånd er ganske produktive.
I de dokumentationsfelter, der er udlagt i klit naturtyperne, er vegetationen domineret af arter, der
er tilpasset næringsfattige forhold (Ellenbergværdier mellem 2 og 3). Dette kunne tyde på at
næringsberigelsen som følge af den delvise overskridelse af tålegrænserne (nedre ende af
tålegrænseintervallet) (se tabel b4.1.3) endnu ikke har medført større ændringer i vegetationens
sammensætning af arter i form af en større andel af konkurrencestærke arter.
Effekten af eutrofieringen på de marine naturtyper forventes ikke ophørt inden 2015 jfr. Århus Amts
Basisanalyse del II. Der kan derfor fortsat forventes en reduceret dybdeudbredelse af ålegræs og
makroalger, og risiko for at bunddyr og fisk dør i området.

4.2. Tilgroning
De fleste af de lysåbne, terrestriske naturtyper er successionsstadier i den naturlige udvikling fra
bar jord til sluttet skov. En nødvendig forudsætning for udvikling og fastholdelse af disse naturtyper
er ekstensiv græsning eller høslæt, idet en væsentlig andel af de karakteristiske arter er nøjsomme
og lysafhængige. Veludviklede forekomster af naturtyperne har typisk igennem flere hundrede år
været udnyttet til græsning eller høslæt uden brug af gødning eller sprøjtemidler.
Tilgroning er i dag en alvorlig trussel mod opretholdelsen af de lysåbne naturtyper og deres
karakteristiske vegetation, og således også for en lang række af de terrestriske naturtyper, der er
opført på habitatdirektivets bilag I. Såfremt den traditionelle græsning og høslæt på disse
naturtyper ophører, vil de hurtigt vokse til i rørsump, højstauder, åbne krat og endeligt skov. På et
tidspunkt i denne successionsrække forsvinder de lavtvoksende, skyggefølsomme arter, hvorved
naturtypen ændrer karakter og udvikler sig til en anden type natur med færre arter, med en
uhensigtsmæssig ophobning af næringsstoffer og med en lavere naturkvalitet.
For at modvirke denne trussel er det derfor væsentligt, at græsnings- eller høslætsdriften
fastholdes eller genindføres på de lyskrævende naturtyper, og at der på tilgroede arealer foretages
naturgenopretning i form af rydning. Ryddet og afhøstet materiale bør fjernes fra arealet for at
modvirke den negative effekt af skygning og næringsophobning.
Vandhuller og småsøer er som regel lavvandede og fladbundede, og derfor vil de med tiden gro til i
sumpplanter som bredbladet dunhammer, tagrør og grå-pil. Tilgroningen kan begrænses ved at
lade vandhullerne indgå i afgræsning af omgivelserne, og ved at undgå eutrofiering.
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Tilgroning kan vurderes ud fra områdernes udnyttelse til græsning / høslæt, vegetationens højde,
dækningsgraden af vedplanter og forekomst af negative strukturer, der har relation til tilgroningen.
I bilag 4.2 er der lavet en sammenstilling af tilgroning som en trussel for naturtyperne.
Strandenge har gennem århundreder været udnyttet til græsning og/eller høslet, hvilket fastholder
en lavtvoksende og artsrig vegetation. Gunstig bevaringsstatus for denne naturtype forudsætter
således at arealandelen med ekstensiv græsning er stabil eller stigende og dermed begrænser
tilgroningen (Søgaard et al. 2003). På baggrund af kortlægningen vurderes det, at der er behov for
intensivering eller genindførsel af græsning og/eller høslet på mere end ¾ af strandengsarealet,
svarende til ca. 670 ha (se bilag 4.3).
En af forudsætningerne for, at klitterne kan opretholdes som lysåbne på længere sigt, kan være
pleje i form af ekstensiv græsning (eller høslet) i kombination med en løbende rydning af opvækst.
Hvad angår behovet for rydning, gælder det særligt de invasive nåletræsarter, der ikke ædes af
græssende dyr.
Der er kun registreret pleje i form af førstegangsrydning på en mindre del af klitarealet og det
vurderes, at der er behov for pleje i form af en mere eller mindre selektiv rydning af vedplanter
(gælder især enebærklitten) på en ganske stor del af det kortlagte klitareal.

4.3. Hydrologi
En naturlig hydrologi uden afvanding eller vandløbsvedligeholdelse vil som hovedregel fremme den
mest naturlige udvikling af de forskellige naturtyper. Forskellige plantearter er tilpasset forskellige
fugtighedsforhold, og uforstyrrede systemer vil ofte give levested for flere arter af både dyr og
planter. Afvanding samt nærtliggende vandindvinding sænker det naturlige vandspejl og medfører
en gradvis udtørring af arealet.
Vandløbsudretning og -vedligeholdelse påvirker de fysiske forhold i vandløbene og dermed
livsbetingelserne for både de vand- og landlevende arter.
Kystsikring og diger hindrer vandets og vindens påvirkning af kysten og kan f.eks hæmme naturlige
oversvømmelser og de jordskred og vindbrud, der er en del af den naturlige dynamik i mange
kystnære naturtyper, og samtidig en forudsætning for en naturlig vegetationsudvikling.
Naturtyper som strandeng og rigkær kan dog også udvikles på gammel havbund eller søbund hvor
der er foretaget inddigning og efterfølgende afvanding. Disse naturtyper kan også dannes ved
dræning af mere våde naturtyper. En opretholdelse af sådanne rigkærs- og strandengsforekomster
kræver en fortsat afvanding.
Kunstigt afvandede arealer med organisk indhold i jorden (tørvejord) vil sætte sig i takt med, at det
organiske stof nedbrydes, når vandstanden sænkes, og jorden får adgang til luftens ilt. En
genopretning af naturlig hydrologi i disse områder vil derfor oftest medføre, at arealerne bliver
mere våde end før afvandingen. Naturmæssigt begrundede ønsker om at genoprette naturlig
hydrologi skal derfor afvejes mod naturtypens plejebehov, hvis der er risiko for at arealet bliver så
vådt, at afgræsning ikke er mulig.
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Den lavvandede bredzone langs kanten af søer og vandhuller er tit meget artsrig på både dyr og
planter. Det lave vand opnår som regel højere temperatur og er derfor udklækningssted for mange
smådyr. Det er også her, padder lægger æg, og haletudser opholder sig. De fleste vand- og
sumpplanter findes også i denne zone. Inddigninger eller opstemninger, som forhindrer skiftende
vandstand og minimerer udbredelsen af den lavvandede bredzone, vil medføre et mere fattigt dyreog planteliv.
Egentlige vandstandssænkninger har især negativ betydning i lavvandede søer og vandhuller.
Såfremt vanddybden bliver under 1 m, vil rørsumpsplanter som tagrør og dunhammer sp. vokse op
gennem vandfasen, og i løbet af kort tid vil vandfladen reduceres.
I bilag 4.3 er der lavet en sammenstilling af resultaterne for ændring af hydrologien som en trussel
mod de arter og naturtyper, der findes i Natura 2000-området.
På baggrund af kortlægningen vurderes det, at hydrologiske ændringer i form af afvanding og
inddigning udgør en betydelig trussel mod naturtyperne strandeng (1330) og klitlavning (2190).
Naturlige hydrologiske processer med loer, strandvolde, strandsøer og saltpander er idealet for
naturtypen strandeng. På hovedparten af det kortlagte strandengsareal ved Randers Fjord er de
hydrologiske forhold imidlertid ændrede som følge af afvanding bl.a. i form af grøfter og kystsikring
i form af diger. Der er således kun registreret en naturlig strandengszonering på mindre end 7 % af
arealet.
Vandstanden er af afgørende betydning for klitlavningernes dynamik og en naturlig hydrologi bør
være målet. På mere end halvdelen af arealet med naturtypen klitlavning (2190) er vegetationen
udtørret om sommeren som følge af afvanding, bl.a. i form af grøfter. Dette forhold udgør en
betydelig trussel for klitlavningernes beståen på Hevring Hede.

4.4. 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. Sådanne arter kaldes invasive arter.
For det marine miljø er ballastvand og begroning af skibe, dvs. skibstrafikken, samt akvakultur de
dominerende introduktionsveje for nye arter.
Invasive arter er et fænomen, der har fået mere og mere opmærksomhed i de senere år. De
invasive arter hører ikke naturligt hjemme i danske økosystemer, og mange af dem er efterhånden
blevet et stort problem, fordi de spredes og etablerer sig i beskyttede naturtyper. Her kan de danne
store bestande og derved fortrænge det vilde plante- og dyreliv.
Invasive marine invertebrater er defineret med udgangspunkt i artslisten fra
http://www.nobanis.org/Search.asp
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I bilag 4.4. er der angivet hvilke invasive arter, der er fundet i den sydlige del af Natura 2000området, og hvilke arealandele de har i de kortlagte naturtyper.

Spredningen af vadegræs udgør en trussel for strandengene ved Randers og Mariager Fjord. For de
tørre klittyper på Hevring Hede er en gunstig udvikling på længere sigt afhængig af en effektiv
bekæmpelse af invasive vedplanter som bjerg-fyr, gyvel og klit-fyr.
I de marine naturtyper er der konstateret fire invasive invertebrater. Den økologiske betydning
heraf er ikke kendt.
På baggrund af kortlægningen vurderes det, at hydrologiske ændringer i form af afvanding og
inddigning udgør en betydelig trussel mod naturtyperne strandeng (1330) og klitlavning (2190).

4.5. Arealmæssige ændringer
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 arealer kan desuden typisk
indeholde større bestande af de enkelte arter end små lokaliteter, hvilket til dels kan skyldes, at der
på store arealer er en større variation i habitatkvaliteten.
Reduktion af en naturtypes areal vil typisk medføre, at der først sker en reduktion af
bestandsstørrelserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af bestandene forsvinder, og under et vist
minimumsareal vil de enkelte arter begynde at uddø.
Det reducerede naturareal 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.
Inkludering af ældre data om naturtyper og arters udbredelse, hvor disse er fundet relevante, er
sket på baggrund af, at direktivforpligtelserne er gældende fra direktivernes ikrafttræden dvs. for
EF-fuglebeskyttelsesdirektivet tilbage til omkring 1981 og for EF-habitatdirektivet tilbage til omkring
1994.
Terrestriske naturtyper

For de terrestriske naturtyper er der ikke kendskab til arealmæssige ændringer siden
implementeringen af Habitatdirektivet.
Marine naturtyper

På baggrund af luftfoto (Ortofoto 2000) og amtets generelle kendskab kan den arealmæssige
udstrækning af følgende områder øges med hhv. 1246, 370 og 3638 ha: 1110, sandbanker med
lavvandet vedvarende dække af havvand, 1140 mudder- og sandflader blottet ved ebbe og 1160
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større lavvande bugter og vige. Arealforøgelsen gælder kun den del af søterritoriet, som ligger
inden for Århus Amts afgrænsning.
Reducerede bestande

Ynglefuglearterne udviser store år til år variationer. Bestanden af klyde er i perioden 1989 til 2006
gået tilbage fra 263 til 55 par.
Der findes ikke undersøgelser som kan dokumentere udviklingen i bestandene af de tre fiskearter:
Stavsild og hav- og flodlampret. På baggrund af oplysninger fra lokale fjordfiskere tyder det på, at
bestandene er i tilbagegang.
Øgede bestande

Forekomsten af sangsvane er i perioden1989 til 2006 gået frem.

4.6. Forstyrrelse af arter
Effekten af skydningerne på det militære skydeterræn ud mod Hevring Bugt er ikke undersøgt, men
der kan sandsynligvis påregnes en væsentlig forstyrrelseseffekt på både yngle- og rastefugle.

4.7 Andre trusler
Inden for fuglebeskyttelsesområdet forekommer der effekter af olieforurening med fund af
olieindsmurte fugle. Området vil være meget sårbar for olieforurening i vinterperioden med
tusindvis af rastende andefugle.
Etablering af fysiske anlæg som vindmøller samt driftsbygninger til landbrugsproduktion på
arealerne syd for Mariager Fjords udmunding medfører en reduktion i de landarealer som udnyttes
af sangsvane og hjejle.
For optrækket af hav- og flodlampret udgør spærringer i Gudenåsystemet en væsentlig
indskrænkning i udbredelsen af gydepladser. Tangeværket er således en spærring, som disse fisk
ikke kan forcere.
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5. MODSATRETTEDE INTERESSER
I visse tilfælde kan naturtyper og/eller arter antagelig kun opretholdes på bekostning af andre
naturmæssige interesser.
Naturlig succession og 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 enekrat (5130) eller stilkegekrat (9190).
Arealet af forskellige søtyper (3140, 3150 og 3160) kan reduceres ved dannelse af hængesæk
(7140). Og vandløbs og kilders karakteristiske vegetation kan ikke udvikles, hvis de er omgivet af
skyggende højskov.
Valg af drift eller plejemetoder bør derfor bero på en helhedsvurdering. I visse tilfælde kan der
opnås et både-og i stedet for et enten-eller.
Der er ikke konstateret specifikke modsatrettede interesser mellem naturtyper eller mellem arter.

26

6. NATURFORVALTNING OG PLEJE
Hvis de lysåbne terrestriske naturtyper skal opretholdes, kræver det normalt løbende pleje i form af
f.eks. afgræsning eller høslæt og evt. rydning af vedplanteopvækst. Amterne har hidtil udført
naturpleje i begrænset omfang, især inden for fredninger. I enkelte fredninger foregår plejen i
overensstemmelse med en vedtaget plejeplan.
Plejen omfatter typisk rydning samt opsætning af hegn og indgåelse af græsningsaftaler med
private dyreholdere. I særlige tilfælde ejer amtet selv græsningsdyrene.
På offentligt ejede naturarealer er der en forpligtelse til at udføre den nødvendige naturpleje. Inden
for Natura 2000-områderne har lodsejerne desuden mulighed for at søge tilskud til afgræsning,
høslæt, rydning eller vandstandshævning i naturområder efter MVJ-reglerne (MiljøVenlige
Jordbrugsforanstaltninger). Endelig fastholdes nogle naturarealer i en gunstig tilstand ved at
lodsejeren frivilligt opretholder en hensigtsmæssig drift.
I vandløb foretages ofte grødeskæring eller anden form for vandløbsvedligeholdelse. Disse indgreb
forringer normalt naturindholdet i vandløbet. Inden for Natura 2000-områder med naturtypen
vandløb (3260) bør vandløbsvedligeholdelse derfor udelades eller reduceres til et minimum.
Vandhuller med ringe dybde vil normalt efterhånden gro til med rørsump og pilekrat. Hvis
tilgroningen er så langt fremskredet, at arealet med plantevækst karakteristisk for en af sønaturtyperne (3140, 3150 eller 3160) er truet, kan der eventuelt foretages naturgenoprettende
oprensning af vandhullet. Af hensyn til at bevare naturtype og artsindhold bør oprensning foregå i
vinterhalvåret og som hovedregel ikke omfatte hele vandhullet.
Ved større naturpleje- og genopretningsprojekter er formålet ofte at forbedre det samlede
naturindhold og eventuelt også reducere miljøbelastningen. For at varetage et helhedshensyn kan
der derfor ofte være behov for at afveje modstridende naturinteresser f. eks. ved genslyngning af
vandløb og retablering af våde enge på arealer med græssede naturenge og rigkær.
I større søer kan der gennemføres restaureringsprojekter i form af biomanipulation ved opfiskning
af skidtfisk eller mekanisk fjernelse af næringsholdigt bundsediment. Dermed bedres sigtdybden og
muligheden for udvikling af søtyper med lyskrævende vandplanter.
I Randers Fjord området har der gennem årene været indgået aftaler om MVJ-støtte til græsning,
høslet og anden pleje, og i dag er der på ca. 25 % af det samlede areal af § 3-områderne indgået
plejeaftaler.
Århus Amt har kun i begrænset omfang været involveret i naturpleje i området, blandt andet ved
indgåelse af græsningsaftaler og pleje af Mellempolde ved Sødringholm.
I medfør af Skov- og Naturstyrelsens drifts- og plejeplan for Hevring Skydeterræn vil der blandt
andet blive gennemført et omfattende hedeplejeprojekt med rydning af selvgroet krat og hedepleje
på i alt 200 ha kystnær hede.
Detaljerede oplysninger om plejeindgreb findes i Bilag 6.
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7. NYE ARTER OG NATURTYPER
Nedenfor er omtalt væsentlige nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter eller
naturtyper, der aktuelt ikke er en del af områdets udpegningsgrundlag. Disse arter og naturtyper
kan vurderes i forbindelse med en kommende revision af udpegningsgrundlagene.
Der er ikke konstateret nye naturtyper eller registreret nyindvandrede arter i den sydlige del af
Natura 2000-området.
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B.1. AREALINFORMATIONER
Statistik over § 3-arealer i den sydlige del af Natura 2000-området

Sammenlagt er 1046 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket svarer til 16 % af
landjorden i Århus Amts del af Natura 2000-området. Dette dækker over en stor forskel i
naturtypernes udbredelse i den del af Natura 2000-området, der ligger indenfor hhv. habitatområde
14 (22 %) og fuglebeskyttelsesområde 15 (1 %).
Der er registreret 11 ha sø i den sydlige del af Natura 2000-området, der fordeler sig på 41 mindre
(< 1 ha) søer og vandhuller (i alt 6,5 ha) og to større (1-5 ha) søer. Hertil kommer 9,6 km vandløb.
Som det fremgår af figur B.1.1 er strandeng den mest udbredte terrestriske naturtype i den sydlige
del af Natura 2000-området. Strandengsarealet udgør hele 80 % af det samlede naturareal. Der er
godt 100 ha hede i området, hvilket dækker klithedelandskaberne på Hevring Hede. De registrerede
ferske enge er koncentrerede ved Ajstrup Bugt og udgør samlet set godt 70 ha. Endelig findes der
mindre arealer med mose og overdrev.

Figur B.1.1. Oversigt over udbredelsen af § 3-naturtyper i Århus Amts del af Natura 2000-området. I figuren er det samlede
areal af de beskyttede naturtyper angivet. Den samlede andel af landarealet med § 3-arealer er 6,1 % i Århus Amt og 16 % i
Natura 2000-området. Kilde: Forslag til regionplan 2005 (LINK) og § 3 lag i GIS.

Naturkvalitetsplan 2005
Århus Amts Naturkvalitetsplan 2005 indeholder en tredelt målsætning for de områder, som er
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3:

•
•
•

A – målsatte områder omfatter særligt typiske lokaliteter, eller lokaliteter hvor der
forekommer sjældne dyr og planter,
B - målsatte områder omfatter karakteristiske lokaliteter, hvor der kan forekomme
sjældne dyr og planter og
C - målsatte områder omfatter lokaliteter uden et veludviklet, karakteristisk dyre- og
planteliv.

Denne tredelte målsætning er et udtryk for, i hvor høj grad Århus Amt vil arbejde for, at naturtypen
bevares og udvikles på arealet. Målsætningerne er optaget i regionplanen og er dermed bindende
for amtets og andre myndigheders planlægning, myndighedsudøvelse og øvrige indsats.
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I Naturkvalitetsplan 2005 for Århus Amt fremgår, at af det samlede § 3-areal (undtaget søer og
vandløb) er 38 % A-målsat, 60 % B-målsat og 2 % C-målsat. Figur B.1.2 viser fordelingen af A-, Bog C-målsatte arealer på naturtyperne hede, strandeng, overdrev, mose, eng og vandhul. Det
fremgår, at der er en forholdsvis stor arealmæssig andel af A-målsatte heder og strandenge,
medens andelen af B-målsatte moser, ferske enge og vandhuller er på mere end 70 %.

Figur B.1.2. Oversigt over de terrestriske § 3-naturtypers målsætninger i Århus Amt. I figuren er den arealmæssige andel af
hhv. A, B og C målsatte lokaliteter for hver af de beskyttede naturtyper angivet. Kilde: Naturkvalitetsplan 2005.

Tilsyn og værdisætning i Århus Amt
Århus Amt har siden 1996 foretaget tilsyn med vandhuller og de øvrige § 3-beskyttede arealer i
amtet, med det formål at indsamle viden om den øjeblikkelige naturtilstand på en given lokalitet –
altså at foretage en værdisætning. Værdisætningen foretages ved at notere, hvilke plante- og
dyrearter der findes på lokaliteten, vurdere den drift der er på arealet og estimere graden af
tilgroning. Som led i amternes overlevering af data til stat og kommuner er alle tilsynsdata skrevet
ind i Århus Amts naturdatabase (NORA) og derigennem gjort tilgængelig for denne basisanalyse.
Efter tilsyn 2006 vil der i alt i perioden 1996-2006 være foretaget registrering af naturindhold og
vurdering af naturkvalitet på omtrent 75 % af Århus Amts naturarealer.
I en vurdering af hvorvidt § 3-områdernes målsætninger er opfyldt indenfor den sydlige del af
Natura 2000-området, er der foretaget en sammenligning af værdi- og målsætninger på de
lokaliteter, der er ført tilsyn på og som dermed er tilgængelige i NORA-databasen. Oplysningerne
om målsætningerne er baseret på oplysninger fra Regionplan 2005.
En vurdering af om målsætningen for vandløb, søer, fjorde og kystvande vil være opfyldt i 2015 er
foretaget i henhold til: Vandrammedirektivets basisanalyse del II (Århus Amt 2006d).
I den sydlige del af Natura 2000-området er der udført § 3-tilsyn på 97 naturarealer med et samlet
areal på 813 ha. Dette svarer til 78 % det samlede § 3-areal (tal fra NORA-databasen). Der er
generelt ikke udført tilsyn med de ferske enge i Natura 2000-området.
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Areal (ha)

§3

NORA

strandeng

828

688

hede

111

111

eng

72

0

mose

20

10

sø

11

0

4

4

1046

813

overdrev
Samlet areal

Tabel B.1.1. Oversigt over det registrerede § 3-areal i Natura 2000-området fordelt på naturtyper og de tilsvarende arealer,
hvorpå der er ført tilsyn i Århus Amt.

I tabel B.1.2 er mål- og værdisætningerne sammenlignet for de 688 ha strandeng, hvor der er ført
tilsyn. Som det fremgår, er 55 % af strandengene A-målsatte, medens kun 15 % lever op til denne
målsætning. Dette svarer til en målopfyldelse på mindre end 30 %. Tilsvarende ses, at af de 34 %
B-målsatte strandenge er 29 % værdisat A eller B. Dette svarer til en målopfyldelse på 85 %.
Sammenlagt har 55 % af arealet med naturtypen strandeng værdisat tilsvarende eller højere end
målsætningen. Den manglende målopfyldelse kan i stor udstrækning forklares ved manglende
græsningsdrift og deraf følgende udvikling mod strandrørsump.

Tabel B.1.2. Sammenligning af værdi- og målsætninger for de 688 ha strandeng, der er ført tilsyn med i Århus Amt. I tabellen
er den arealmæssige andel af hhv. A, B og C målsatte (rækker) og A, B og C værdisatte (kolonner) lokaliteter angivet. I de
grønne felter er målsætningen opfyldt, medens de røde felter viser den procentvise andel af det samlede areal, hvor
målsætningen ikke er opfyldt.

Hevring Hede er en A-målsat hede, der ved tilsyn i 2004 opnåede en A-værdisætning.
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B.3. DATA FOR NATURTYPER OG ARTER
Marine naturtyper
Udgangspunktet for basisanalysen er Skov- og Naturstyrelsens kortlægning i 2003-2004.
Århus Amt er kun i besiddelse af sparsomme oplysninger om udbredelsen og afgrænsningen af de
marine naturtyper. Dette skyldes, at den normale overvågning (NOVANA) af havmiljøet ikke
foretages kystnært (undtagen vegetationsundersøgelser), men oftest sker på vanddybder større
end 10 meter.
I det omfang Århus Amt på baggrund af flyfotos har kunnet identificere andre kystnære naturtyper
end afgrænset af Skov- og Naturstyrelsen, har Århus Amt korrigeret på naturtype og udbredelse.
Metoden er dog dybdemæssigt afgrænset til ca. 2 meter dybdekurven, hvorfor der generelt er
behov for en yderligere afgrænsning baseret på eksakte opmålinger.
Søer og vandhuller
Inddelingen af søer og vandhuller i naturtyper er foretaget på baggrund af data fra den nationale
overvågning (NOVA/NOVANA) og amtets regionale undersøgelser, samt data fra tilsyn med
vandhuller og løbende sagsbehandling.
For søer større end 5 ha er naturtypen fastsat ud fra typeinddelingen af søerne i henhold til
Vandrammedirektivets basisanalyse del 1 og efterfølgende relateret til habitatdirektivets sønaturtyper som beskrevet i Søndergaard et al. (2003). I de tilfælde, hvor der er data for mindre
søer, er der foretaget en tilsvarende typeinddeling med efterfølgende fastsættelse af naturtypen.
Vandhullerne er inddelt efter forekomst af de karakteristiske plantearter for de enkelte typer, med
vægt på de følsomme arter og søtyper. Et vandhul med forekomst af både lobelie og svømmende
vandaks, vil således blive kategoriseret som lobeliesø (3110), og ikke som vandakssø (3150).
Hvis der ikke foreligger data, er vandhullerne inddelt efter deres udseende på luftfotos, og efter de
omgivende naturtyper.
Vandhullerne er undersøgt sporadisk ved sagsbehandling og regionalt tilsyn, men slet ikke
konsekvent med hensyn til sigtdybde, vandkemi eller vegetationssammensætning. Der er således
meget sparsomme data til rådighed, og de er generelt ikke egnet til at vurdere de faglige kriterier
for gunstig bevaringsstatus for de enkelte vandhuller.
Terrestriske naturtyper
Inden for habitatområderne er der i 2004-2005 foretaget en kortlægning af samtlige lokaliteter med
forekomst af en eller flere af de 18 terrestriske habitatnaturtyper, der indgår i det nationale
overvågningsprogram NOVANA (se Fredshavn et al. 2004). De 18 naturtyper dækker de
prioriterede naturtyper, de mest truede naturtyper og de arealmæssigt største naturtyper i
Danmark. Kortlægningen er foretaget efter en ensartet og reproducerbar metode (Fredshavn 2004)
og omfatter en afgrænsning af de identificerede habitatnaturtyper, vurdering af en række
kvalitetselementer vedr. naturgrundlaget og naturindholdet samt en dokumentation af naturtypens
aktuelle sammensætning af plantearter.
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Disse oplysninger er så vidt muligt suppleret med viden fra regionale tilsyn i Århus Amt.
Arter (ikke fugle)
Ud over fuglene er der 16 arter på udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne i Århus Amt.
De 7 arter er eftersøgt under NOVANA-programmet (Svendsen et al. 2004), mens der
hovedsageligt foreligger ikke-amtslige eller sporadiske observationer for de øvrige. Disse
oplysninger er indhentet i et begrænset omfang.
Odderens forekomst er dog overvåget i 1998-99 i en supplerende eftersøgning i Århus Amt.
Oplysninger om forekomsten af bæklampret er tillige suppleret med oplysninger fra DFUs
undersøgelser i perioden 1993/94 og 2002/03.
Der er ikke udpeget potentielle levesteder for alle arter, da det kræver et detaljeret kendskab til
arternes habitatkrav og kvaliteten af den krævede naturtype. Arternes mulige og konstaterede
forekomster er vist på kortmaterialet.
Fugle
Med få undtagelser er samtlige fuglearter omfattet af den såkaldt passive registrering, dvs. at Århus
Amt ikke overvåger aktivt i felten, men har indhentet oplysninger via Dansk Ornitologisk Forenings
dataregistrering i DOF-databasen i perioden 1983-2005. Datagrundlaget kan dog variere fra art til
art, men generelt er der stor datadækning i perioden 1990 til 2005. I forbindelse med
bestandsanalyser er der derfor kun sammenlignet data i perioden 1990-2005.
For arter omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivets liste I, og når de indgår i udpegningsgrundlaget
for et af fuglebeskyttelsesområderne i Århus Amt, er det på CB-kort muligt at se samtlige
registreringer af arten i Århus Amt. Samtlige arter omfattet af liste I er ynglefugle, og for arter, som
er specielt følsomme for forstyrrelser, er stedangivelser fjernet i baggrundsinformation.
Arter omfattet af direktivets artikel 4.2 er typisk rastende trækfugle. For disse arter er der kun
indhentet data for deres forekomster inden for fuglebeskyttelsesområderne. Disse forekomster er
ligeledes tilgængelige på de elektroniske CB-kort

B.3.1 Data for havlampret (1095) og flodlampret (1099)
En nærmere beskrivelse af lampretarterne kan findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
Havlampret (Petromyzon marinus): www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fisk/Havlampret.htm
Flodlampret (Lampetra fluviatilis): www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fisk/Flodlampret.htm
Århus Amt har ikke udført undersøgelser af forekomsten af hav- og flodlampret i Randers Fjord.
Flod- og havlampret forekommer kun inden for habitatområde nr. 14 i forbindelse med vandring til
og fra gydeområderne i Gudenåsystemet.
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Der er foretaget en indsamling af historiske data samt tidligere registreringer af arterne (Clausager,
P., 2005).
Den nationale bevaringsstatus for hav- og flodlampret er foreløbig ukendt, da datagrundlaget er
utilstrækkeligt (Søgaard, B. et al. 2003).
Havlampret
I både 1985 og 1994 er der i maj måned fanget en enkelt havlampret i smoltfælder i Gudenåen
umiddelbart nedstrøms Tangeværket (Jan Nielsen og Jens Pedersen, pers. medd.).
I forbindelse med en undersøgelse af fiskepassagen forbi Tangeværket i 1994 – 95 var der opsat
fiskefælder i fisketrappen. Fælderne havde en maskestørrelse, som også kunne tilbageholde voksne
lampretter. Over to sæsoner blev der hverken fanget hav – eller flodlampret (Koed et al. 1995), så
det er usandsynligt at fisketrappen benyttes af lampretter. Dette er i overensstemmelse med, at
der ikke blev registreret lampretter i smoltfælder opstrøms Tange Sø (Kongensbro) i 1996 (Søren T.
Thomassen, DCV, pers. medd.).
Især på strækningen mellem Tangeværket og Bjerringbro bliver der af og til fejlkroget en
havlampret under lystfiskeri (oplysninger fra Bjerringbro Sportsfiskerforening). Fra andre vandløb er
det observeret at lampretterne ofte fejlkroges over gruset/stenet bund om foråret (Jens Pedersen,
pers. medd.), så det er sandsynligt, at de har været i færd med at gyde. I Gudenåens hovedløb vil
der være potentielle gydepladser i grusaflejringer ved udløbet af mange af tilløbene (blandt andet
Skibelund Bæk og Gullev Bæk), samt ved Sønderbro i Bjerringbro, ved ”Sandskredet” og ved den
udlagte grusbanke ved Åbro.
Der blev registreret 5 havlampret ved Randers Fjord-undersøgelsen i 1990 – 1991. Det skønnes at
der i alt blev fanget ca. 25 individer. Lampretterne blev fanget i bundgarn i den inderste del af
fjorden (Uggelhuse og Tjærby) i april, maj og juni. Erhvervsfiskerne oplyser, at de ikke har fanget
havlampret i 2005. Det er i overensstemmelse med, at der ikke længere drives bundgarnsfiskeri om
foråret.
Havlampret har formentlig altid været ualmindelig, således fremhæver Johansen (1918) to fangster
i henholdsvis 1910 og 1917 i den inderste del af Randers Fjord.
Flodlampret
Under Gudeåkomiteens smoltundersøgelser i foråret 1985 blev der fanget flodlampret i en fælde i
den nederste del af Lilleåen (Jan Nielsen, pers. medd.). I de seneste år har DFU, Afd. f.
Ferskvandsfiskeri også haft en smoltfælde i Lilleåen. Der er fanget lampretter hvert år.
Lampretterne er blevet optalt og længdemålt, men resultaterne er ikke offentliggjort (Kim
Aarestrup, pers. medd.).
I foråret 2005 blev der observeret to flodlampretter på en grusbanke mellem Haarvad og Sandby i
Lilleå (opstrøms Hadsten). Gydepladsen kunne erkendes som et lyst område uden algebegroning.
Desuden er der iagttaget legende flodlampret (sammen med bæklampret) på omløbsstryget ved
Løgstrup Mølle i Lilleå (Steen Lindkvist, pers. medd.).
Ved Langå er der fanget flodlampret på kroge agnet med orm (oplysninger fra lystfisker)
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Der blev registreret ca. 25 flodlampret i bundgarnene i Randers Fjord i 1990 – 91 (Rasmussen
1992). Da hen ved 20 % af det samlede bundgarnsfiskeri blev registreret, kan den samlede fangst
forsigtigt anslås til godt 100 individer. De fleste blev fanget om efteråret. Lampretterne blev ikke
længdemålt, men de skønnes at have haft samme størrelse, som flodlampret fanget i et redskab
med samme maskestørrelse i Limfjorden (se senere). I 2005 er der angiveligt kun fanget tre
flodlampret i fjorden (oplysninger fra fiskerne). Der fiskes nu med ca. 1/4 af det antal bundgarn,
som blev benyttet i begyndelsen af 1990`erne. Specielt ved Uggelhuse og Tjærby Bredning, hvor
hovedparten af lampretterne blev fanget, er fiskeriet nu stærkt decimeret eller helt ophørt. Nogle
erhvervsfiskere mener, at fangsterne af lampretter varierer meget fra år til år og at der er færre
end tidligere.
Johansen (1918) nævner, at flodlampret ikke sjældent blev taget med ålejern i Randers Fjord.
Trusler

Siden 1980’erne er der sket store forbedringer i vandløbene. Mange vandløbsstrækninger er blevet
restaureret med slyngninger og grus og de fleste spærringer er fjernet. Skånsom vedligeholdelse
har øget den variation (stryg/høl) med både gyde – og opvækstmuligheder, som kendetegner det
naturlige vandløb og langt de fleste steder er spildevandet under kontrol. Arbejdet med at forbedre
vandløbene og den frie passage er stadig i fuld gang, og restaureringer, som optimerer forholdene
for fisk, er også til gavn for lampretter. Planer om at afskærme indtagene til dambrugene kan
forbedres, så der er færre fisk (og migrerende lampretter), som omkommer i dambrugene.
Især i Gudenåens hovedløb er der stadig væsentlige hindringer for udbredelsen af hav– og
flodlampret.
Det er usandsynligt, at fisketrappen ved Tangeværket kan passeres af lampretter. Ved at erstatte
fisketrappen med et omløbsstryg, som er passabelt for lampretter, vil der være langt flere områder
med gyde– og opvækstmuligheder for flod– og havlampret.
Gudenåens hovedløb blev uddybet i 1800–tallet, og mange stenstryg, som kunne være gydepladser
for lampretter, blev fjernet. Ved genudlægning af stenstrygene kan der måske skabes flere
gydepladser for hav- og flodlampret.

B.3.2. Data for stavsild (Alosa fallax) (1103) i H14.
En nærmere beskrivelse af arten stavsild kan findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fisk/Stavsild.htm
Århus Amt har i 2003 og 2004 i samarbejde med lokale fiskere foretaget registrering af stavsild og
majsild i Randers Fjord. I forbindelse med et specialeprojekt er der desuden foretaget en genetisk
kortlægning af de fangede stavsilds tilhørsforhold (Volk, J. 2005).
Den nationale bevaringsstatus er foreløbig vurderet til at være ukendt, på grund af de meget få
oplysninger om arten (DMU, 2003).
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Stamsild i Randers Fjord

Der har gennem tiderne været sporadiske fangster af stamsild (majsild og stavsild) i Randers fjord.
Tidligere er stavsild sandsynligvis blevet benævnt ”gråfisk” sammen med karpefisk, der ikke havde
nogen spiseværdi (pers. kom. Frank Jensen, Naturhistorisk Museum). Der er kendskab til enkelte
fangster af stamsild for mere end 100 år siden, i laksegårdene i den nedre del af Gudenå systemet.
Det er stadig uvist hvor stor en del af de omtalte stamsild, der egentligt var majsild. Indtil nu er der
kun fanget én majsild med sikkerhed i Randers Fjord, i 1991. I den indsamling, der har fundet sted
i Randers Fjord i 2003 og 2004, blev der ikke indleveret majsild.
Det er aldrig lykkedes at påvise egentlige gydepladser for stavsild i Randers Fjord.
Gudenåens hovedløb er blevet ændret så tidligt som 1832, og en betydelig forringelse af stavsildens
potentielle gydepladser må beregnes. Tidligere mulige gydepladser kunne have været beliggende
omkring Tjærby bredning, men dette er kun gisninger (pers. kom. Frank Jensen).
Fangst af stavsild

Der er i samarbejde med lokale fiskere foretaget registrering af stavsild inden for habitatområdet.
Fiskeriet har ikke været målrettet efter optrækkende gydemodne fisk. Det præcise gydetidspunkt
bestemmes i høj grad af temperaturen, med et højdepunkt i gydningen mellem 10,6-12,3 °C.
I Randers fjord er overfladetemperaturen mellem10-12 °C i perioden midt april til midt juni målt i
perioden 1991-2002. Fiskeriet i Randers Fjord foretages normalt i sensommeren og
efterårsperioden. Fangsterne er således mere en dokumentation på at stavsilden faktisk optræder i
fjorden.
n2k-randers-fjord-tabel_1.pdf
Tabel B.3.2.1. Registringer af fangsten af stavsild i Randers Fjord i 2003 og 2004.

Genetisk tilhørsforhold

Tidligere fangster af stavsild i Randers fjord og nedre dele af Gudenåen, kunne tyde på at stavsilden
ikke er en varmtvandsfisk, der er kommet til Danmark i de seneste år, ligesom fx. tyklæbet multe.
Genetiske undersøgelser kunne tyde på en nedgang i bestanden, startende for mere end 100 år
siden, hvilket kunne tyde på starten af reguleringen af Gudenåens hovedløb i år 1832.
Det kan ikke med sikkerhed slås fast, om der findes en gydebestand af stavsild i Randers fjord.
Noget kunne dog tyde på, at en sådan bestand findes. Især fundet af genetisk forskel i bestandene
af stavsild fra Randers fjord og de vestjyske fjorde, samt fangster af 1 års stavsild i fjorden, kunne
være gode indikationer.
Status for stavsilden i Randers fjord er stadig uvis.
Det må dog understreges, at yderligere undersøgelser er nødvendige for at fastslå både den
generelle status, samt muligheden for en population af stavsild i Randers fjord. Dog kan det
konkluderes, at der ikke inden for habitatområdet findes egnede gydeområder.
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Gydning foregår i stillestrømmende vand, i sandede og grusede bundforhold, hvor æggene daler til
bunden (Henderson 2003). Æggene klækkes efter 4-6 dage, hvorefter de juvenile fisk trækker
nedstrøms, for til sidst at nå ud i fjorden.

B.3.3. Data for marine naturtyper
EF-habitatområdets navn og nummer

Dato/periode for registreringen

Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Nr. 14

Inventør: Århus- og Nordjylland Amt

Naturtyper i henhold til udpegningsgrundlaget
1110

1130

1140

1150*

1160

X

X

X

X

X

1170

1180

8330

Naturtypernes arealmæssige udbredelse med udgangspunkt i kortene på SNS-hjemmeside
Naturtype

Udbredelse alene jf.

Udbredelse jf. SNS-kort

Afvigelse i

Afvigelse: Se nedenstående kort

kode

SNS-kort (ha)

er bekræftet

(ha)

med Marine Naturtyper

1110

34.901

Nej

+1246

1130

1.711

Ja

1140

5.424

Nej

46

Ja

20.608

Nej

*1150
1160

+370

+3658

Datagrundlag
Eksisterende data opdelt i data indenfor habitatområdet og udenfor samt pr. naturtype
Overvågningsdata: Vegetation (V), Bundfauna (B), Fisk (F)

Indenfor
eller udenfor
habitat-

Tilsynsdata: Vegetation (V), Bundfauna (B), Fisk (F)

Indenfor natur-

Digitale/

Indenfor

Indenfor natur-

Digitale/

typen

Analoge, i Standat,

eller udenfor

typen

Analoge, i Standat,

kode

D/A/S

habitat-

kode

D/A/S

området: I/U

området: I/U
I

V

1160

S

I

(F)

1130

A

I

B

1110

S

I

(F)

1140

D

U

B

1110

S

I

B

1140

S

I

B

1130

S

U

B

1110

S

I

B

1110

S
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Trusselsregistrering
Naturtypekode

Fysisk påvirkning

Anden påvirkning

1160

Eutrofiering

1110

Sejlrende

Eutrofiering

1130

Sejlrende

Eutrofiering

Ved fysisk påvirkning tænkes på fiskeri, anlæg eller anden aktivitet der kan true naturtypen. Ved
anden påvirkning tænkes f.eks. på rekreative aktiviteter eller kemisk påvirkning.

B.3.4. Data for strandeng (1330)
En detaljeret beskrivelse af naturtypen strandeng findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
Naturtypernes bevaringsstatus vurderes at være gunstig, når en række kriterier, relateret til
følgende tre hovedområder, er opfyldt:
•

Naturtypens areal og udbredelsesområde

•

Naturtypens struktur og funktion

•

Naturtypens karakteristiske arter

1. Naturtypens areal og udbredelse

Naturtypen strandeng (1330) er registreret på 897 ha i Århus Amts del af Natura 2000-området,
fordelt på 67 forekomster (se tabel 2.1).

Randers Fjord. Kortbilag, der viser udbredelsen af strandeng i den sydlige del af Natura 2000-området.
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2. Naturtypens struktur og funktion

Vegetationsstruktur
Som det fremgår af nedenstående oversigt (tabel B.3.4.1), er strandengene karakteriseret ved et
tæt vegetationsdække, fravær af dværgbuske og sparsom opvækst af vedplanter. Fordelingen af
lave og høje græsser og urter er meget variabel og dækker over en gradient fra afgræsset
strandeng til tæt og høj strandrørsump. Kun godt ¼ af arealet har en betydelig andel af
lavtvoksende græsser og urter, mens 2/3 er mere eller mindre domineret af højtvoksende
græs/urtevegetaion (formentlig tagrør). Dette indikerer manglende eller utilstrækkelig afgræsning.
Arealkategori/

0-5 %

5-10 %

10-30 %

30-75 %

75-100 %

91 %

9%

0%

0%

0%

- med græs/urtevegetation under 15 cm

40 %

23 %

9%

28 %

0%

- med græs/urtevegetation 15-50 cm

37 %

0%

25 %

39 %

0%

9%

7%

22 %

22 %

40 %

100 %

0%

0%

0%

0%

0%

1-10 %

10-25 %

25-50 %

50-100 %

82 %

18 %

0%

0%

0%

Dækning i %
Andel af samlet areal
- uden vegetationsdække

- med græs/urtevegetation over 50 cm
- med dværgbuske
Arealkategori/
Dækning i %
Andel af samlet areal
- med vedplanter

Tabel B.3.4.1. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen strandeng er registreret. Registreringerne
af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn
(2004). Udtræk fra TILDA.

Hydrologi

Naturlige, hydrologiske processer med uhindret salt- og ferskvandsbevægelser fører til dannelse af
loer, strandvolde, strandsøer og saltpander. Disse strukturer karakteriserer den veludviklede
strandeng og er en forudsætning for et alsidigt naturindhold på strandengen. De dynamiske,
hydrologiske processer hindres af diger, dræn og grøfter.
Afvanding og vandindvinding

Som det fremgår af nedenstående tabel (B.3.4.2) er der registreret tegn på afvanding på 85 % af
det kortlagte strandengsareal. Der er registreret tydelige ændringer i vegetationens
sammensætning på 30 % af arealet som følge af de ændrede hydrologiske forhold.

40

Afvanding og vandindvinding

Antal forekomster Andel af areal (i %)

Afvanding og vandindvinding forekommer ikke

4

3%

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

33

55%

Afvanding medfører sommerudtørring og begyndende tilgroning

20

30%

Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter

0

0

Fuldstændig tørlægning af hele arealet

0

0

10

12%

Registrering mangler

Tabel B.3.4.2. Oversigt over afvanding og vandindvinding i de polygoner, hvor naturtypen strandeng er registreret.
Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.

Figur B.3.4.1. Oversigt udbredelsen af kystsikring på arealer med strandeng. Udtræk fra TILDA.

Som det fremgår af figur B.3.4.1 er der foretaget kystsikring i form af inddigning på næsten
halvdelen af det kortlagte areal med naturtypen strandeng (1330). Dette dækker over, at mere end
2/3 af kystlinien i Natura 2000-området er inddiget. Inddigningen af de lavtliggende enge i Natura
2000-området startede i begyndelsen af 1920’erne og fortsatte helt frem til 1964, hvor RåbyTørring Enge ved Udbyhøj, blev inddiget (Århus Amt 1998).
Pleje og landbrugsdrift

Pleje
Strandenge har gennem århundreder været udnyttet til græsning og/eller høslet, hvilket fastholder
en lavtvoksende og artsrig vegetation. Ophør af udnyttelse medfører tilgroning med plantearter, der
vokser sig høje. Gunstig bevaringsstatus for denne naturtype forudsætter således, at arealandelen
med ekstensiv græsning er stabil eller stigende og dermed begrænser tilgroningen (Søgaard et al.
2003). I forbindelse med kortlægningen blev det konstateret, at der er pleje i form af græsning
og/eller høslet på omkring 30 % af det samlede strandengsareal, medens de resterende 70 % ikke
er i drift.
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Arealkategori/

0-5 %

5-10 %

10-30 %

30-75 %

75-100 %

- med græsning/høslæt

71 %

0%

1%

0%

28 %

Arealkategori/

0%

1-10 %

10-25 %

25-50 %

50-100 %

32 %

58 %

0%

1%

8%

Dækning i %

Dækning i %
- med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift

Tabel B.3.4.3. Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen strandeng er registreret.
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.

Landbrugsdrift
Tilsvarende er der fundet tegn på tydelige påvirkninger af landbrugsdrift af større eller mindre
omfang på 2/3 af det kortlagte areal. På omtrent 10 % af strandengsarealet er der registreret
tydelige påvirkninger på en betragtelig andel af det kortlagte areal. Her skal det bemærkes, at
vegetationsændringer, som følge af atmosfærisk deposition af kvælstof, ikke er inddraget i denne
vurdering.
Naturtypekarakteristiske strukturer

I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper (Fredshavn 2004) er
der foretaget en registrering af udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer. Disse
strukturer er delt op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i
veludviklede og typiske forekomster af naturtypen i gunstig drift uden negativ påvirkning – eller i
visse tilfælde under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de negative strukturer
om en stærkt, negativt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang registreret på
en tre-trins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).
Nedenstående tabel (B.3.4.4) giver en oversigt over strandengenes fordeling i forhold til deres
indhold af positive og negative strukturer. Mørkegrøn farve viser at naturtypen tilsyneladende ikke
er udsat for nævneværdige trusler, mens mørkerød farve indicerer at naturtypen antagelig er
påvirket kraftigt af en eller flere trusler. Tabel B.3.4.5 viser en oversigt over de hyppigst
registrerede positive og negative strukturer på strandengene i Natura 2000-området.
Af tabel B.3.4.4 og B.3.4.5 ses, at kun 7 % af det kortlagte strandengsareal har udbredte positive
strukturer, som f.eks. lodannelser og/eller strandvoldsystemer. Det ses endvidere at 28 % af
arealet falder indenfor næstbedste tilstandsklasse med spredte positive strukturer og ingen
negative strukturer. Det drejer sig primært om strandenge med spredte forekommende loer og
strandvoldsystemer, og fravær af tilgroning og udtørring. Der er registreret udbredte negative
strukturer på mere end halvdelen af arealet, typisk i form af tilgroning med tagrør og/eller fravær af
en typisk strandengszonering. Sammenlagt falder 60 % af arealet indenfor de 2 dårligste
tilstandsklasser.
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Tabel B.3.4.4. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen strandeng er registreret. For
både negative og positive strukturer er angivet om strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede. Antallet af
registreringer med hver af de 9 kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i
Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA
Struktur

Antal forekomster

Positive strukturer
Lodannelser

33

Strandvoldsystemer

11

Store fritliggende sten

1

Negative strukturer
Tilgroet med tagrør

31

Udtørret, uden zonering

15

Tabel B.3.4.5. De hyppigst registrerede negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen strandeng er
registreret. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.

Vurdering af akut plejebehov

I forbindelse med kortlægningen er der foretaget et skøn over, hvor stor en del af arealet, der
forekommer at være uden akut behov for en plejeindsats.
Det har dog vist sig, at denne vurdering er foretaget med en ganske stor variation inventørerne
imellem og registreringerne skal derfor tolkes med stor varsomhed.

Det vurderes, at der er plejebehov af større eller mindre omfang på omtrent 3/4 af det kortlagte
areal (se tabel B.3.4.6). På halvdelen af dette areal (34 % total) er der behov for en mindre
plejeindsats, som f.eks. intensivering eller genindførsel af græsning eller høslet. På den anden
halvdel (33 % total) er der dog et akut plejebehov af et større omfang, f.eks. i form af rydning af
tagrør og en efterfølgende etablering af græsningsdrift (eller høslet).
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Plejebehovets omfang

Antal lok.

Arealandel

Ingen indsats nødvendig

15

26%

Mindre indsats i en kortere årrække

30

34%

En større indsats i en kortere årrække

18

33%

Betydelig indsats i en længere årrække

4

7%

Omfattende og langvarig indsats

0

0%

Tabel B.3.4.6. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen strandeng er registreret. Registreringerne
er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.

Ellenberværdier

Næringsstof
I de dokumentationsfelter, der er udlagt på strandengene, er vegetationen domineret af arter, der
er tilpasset forholdsvis næringsrige forhold (Ellenbergværdier mellem 5 og 7). Dette hænger
sammen med at strandenge fra naturens hånd er ganske produktive, da de tilføres næringsstoffer
fra havet, når de oversvømmes. I de fem felter hvor artssammensætningen peger på den højeste
tilgængelighed af næringsstoffer, er der registreret strandrørsump med dominans af tagrør.

Figur B.3.4.2. Oversigt over dokumentationscirklernes gennemsnitlige Ellenberg-værdi for næringsstof.

Fugtighed
Dokumentationsfelterne er endvidere karakteriseret ved at være domineret af arter, der er tilpasset
en fugtighedsgradient fra fugtige (værdi 6) til mere eller mindre våde, men ikke vandmættede
voksesteder (værdi 8) (se figur B.3.4.3). På tre arealer med strandrørsump er fugtighedsværdien
dog omkring 10, hvilket tyder på vandmættede og temporært vanddækkede forhold.
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Figur B.3.4.3 Oversigt over dokumentationscirklernes gennemsnitlige Ellenberg-værdi for fugtighed.

Artsdiversitet
Der er i gennemsnit registreret 9,3 arter i dokumentationsfelterne (± 4,9) og der er registreret 22
arter i det mest artsrige felt. Det er færre arter end gennemsnittet for hele landet, hvilket tyder på
at strandengene ved Randers Fjord ikke hører til i den mest artsrige ende af typens
variationsbredde.
3. Naturtypens arter

Karakteristiske arter
Ifølge fortolkningsmanualen er der 19 "kategori 1" arter og to slægter (sumpstrå sp. og kilebæger
sp.) for strandengene (Fredshavn 2004 – App. 3). På strandengene ved Randers Fjord er der
registreret 17 karakteristiske arter, hvoraf ingen er nationalt eller regionalt sjældne (se tabel
B.3.4.7).
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Antal registreringer
Art

Indenfor

Udenfor

Rød svingel

15

0

Strand-vejbred

11

3

Sandkryb

11

3

Kryb-hvene

10

6

Strand-trehage

9

5

Harril

9

4

Almindelig kvik

8

9

Spyd-mælde

7

5

Gåsepotentil

7

3

Strand-annelgræs

6

3

Strandasters

5

10

Strand-engelskgræs

5

2

Strandmalurt

3

8

Strand-mælde

1

2

Stiv kvik

1

1

Kødet hindeknæ

1

1

Strandkamille

0

3

Tabel B.3.4.7. Karakteristiske arter for strandengene ved Randers Fjord. Det totale antal registreringer indenfor og udenfor 5
meter cirklerne er angivet. Udtræk fra TILDA.

Invasive arter
I henhold til den tekniske anvisning til kortlægning af habitatnaturtyper (Fredshavn 2004) er de
invasive arters andel af vegetationsdækket vurderet.
I den sydlige del af Natura 2000-området er der registreret invasive arter på omkring 1/3 af
strandengene (se tabel B.3.4.8). Vadegræs er den eneste invasive art, der i forbindelse med
kortlægningen er registreret på strandengene ved Randers og Mariager Fjord. Arten er dog kun
registreret i en enkelt dokumentationscirkel. Vadegræs findes typisk i store tuer helt ude på slikfladerne, og er primært en trussel mod den endnu ikke kortlagte naturtype énårig
strandengsvegetation (1310). Arten har formodentlig spredt sig fra området ved Overgård, hvor
den som led i landvindingsprojektet blev udplantet i flere omgange – første gang i slutningen af
1940-erne (Århus Amt 1998).
I Århus Amts naturdatabase findes desuden en enkelt registrering af rynket rose på strandengene i
Natura 2000-området.
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Arealkategori/

0%

1-10 %

10-25 %

25-50 %

50-100 %

62 %

23 %

15 %

0%

0%

Dækning i %
- med forekomst af invasive arter

Tabel B.3.4.8. Arealandelen af invasive arter på strandengene ved Randers Fjord. For hver arealkategori er registreringerne
vægtet for polygonernes areal. Udtræk fra TILDA.

Rød- og gullistede arter
Der er ikke registreret arter fra den nationale rød- og gulliste på strandengene ved Randers Fjord i
forbindelse med NOVANA-kortlægningen. Der er dog fundet eng-klaseskærm, der findes på den
regionale rødliste (Århus Amt 2001), i en af dokumentationscirklerne.
I Århus Amts naturdatabase findes 15 registreringer af tætblomstret hindebæger og 6 fund af liden
tusindgylden, der begge findes på den regionale rødliste (Århus Amt 2001). En del af
registreringerne stammer tilbage fra 1994, hvor strandengene i Århus Amt blev grundigt undersøgt
(Århus Amt 1996).

B.3.5. Data for klittyperne (2130, 2140, 2190 og 2250)
Klitnaturtyperne findes ofte i stor- og småskala mosaikker, som spiller sammen i komplekse
successionsmønstre. Ved fastlæggelse af lokale bevaringsmålsætninger vil det ofte være
hensigtsmæssigt at forholde sig til en klithelhed bestående af en mosaik af flere klitnaturtyper
(Søgaard et al. 2003). Vi har derfor valgt at behandle klittyperne samlet i denne rapport.
I forbindelse med NOVANA-programmet er der udlagt en intensiv overvågningsstation i
enebærklitterne (2250) på Hevring Hede.
En detaljeret beskrivelse af de fire klittyper grå klit og grønsværklit (2130), klithede (2140), fugtige
klitlavninger (2190) og kystklitter med enebær (2250) findes på Skov- og Naturstyrelsens
hjemmeside.
Naturtypernes bevaringsstatus vurderes at være gunstig, når en række kriterier, relateret til
følgende tre hovedområder, er opfyldt:
•

Naturtypens areal og udbredelsesområde

•

Naturtypens struktur og funktion

•

Naturtypens karakteristiske arter

1. Naturtypernes areal og udbredelse

Klittyperne er registreret på den del af Hevring Hede, der er beliggende i den sydlige del af Natura
2000-området. Naturtypen grå klit (2130) er registreret på 5,2 ha på Hevring Hede, fordelt på 7
forekomster (se tabel 2.1). Tilsvarende er klithede (2140) registreret på 58,3 ha (7 forekomster),
fugtige klitlavninger (2190) på 5,7 ha (3 forekomster) og naturtypen kystklitter med enebær på 5,2
ha, fordelt på 3 forekomster.
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Randers Fjord. Kortbilag, der viser udbredelsen af klittyperne i den sydlige del af Natura 2000-området.

2. Naturtypernes struktur og funktion

Vegetationsstruktur
Som det fremgår af nedenstående oversigt (figur B.3.5.1), er klitnaturtypernes vegetationsstruktur
ganske variabel. For alle fire naturtyper er andelen af bar jord mindre end 5 % af arealet.
Den grå klit (2130) er karakteriseret ved et forholdsvis tæt og lavtvoksede vegetationsdække med
spredt forekommende dværgbuske og en sparsom opvækst af vedplanter (se figur B.3.5.2). Det
tætte og lavtvoksende vegetationsdække tyder på at naturtypen er i et forholdsvis veludviklet
stadie med dominans af græsser, halvgræsser og lichener, men med begyndende tilgroning. Den
forholdsvis lave arealandel med åbne sandflader i den grå klit tyder på manglende dynamik i form
af vindbrud og sandflugt. Forekomsten af bar jord er en følge af slitage fra militærkøretøjer.
I klitheden (2140) dominerer dværgbuske (revling), medens 15-50 cm høje græsser og urter og
vedplanter er spredt forekommende.
I klitlavningerne (2190) på Hevring Hede er høje græsser og urter fremherskende i
vegetationsdækket, det drejer sig især om bevoksninger domineret af tagrør. Middelhøje (15-50
cm) græsser og urter, samt vedplanter er spredt forekommende på hele arealet, medens
dværgbuske findes spredt i vegetationsdækket på knap halvdelen af det kortlagte areal. En del
klitlavninger er helt tilgroet med birk og tilhører således naturtypen Kystklitter med selvsåede
bestande af hjemmehørende træarter (type 2180).
Endelig er kystklitterne med enebær (2250) på Hevring Hede karakteriseret ved dominans af
vedplanter samt et tæt vegetationsdække med middelhøje græsser og urter samt dværgbuske. Det
skal bemærkes, at vedplanterne både omfatter enebær og andre arter som bævreasp, birk, gyvel,
indførte nåletræsarter m.fl. og vedplantedækningen kan derfor ikke umiddelbart tolkes som
hverken positiv eller negativ struktur. Lave og høje græsser og urter forekommer ikke i
vegetationsdækket. Den lave arealandel med åbne sandflader i kystklitterne med enebær udgør et
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potentielt problem for enens muligheder for at regenerere og dermed opretholde en aldersvariation
på længere sigt.

Figur B.3.5.1. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor klitnaturtyperne er registreret. Registreringerne af de
enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn (2004).
Udtræk fra TILDA.

Figur B.3.5.2. Oversigt over arealandel med forekomst af vedplanter i de polygoner, hvor klitnaturtyperne er registreret.
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er
beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.

Hydrologi

Som det fremgår af nedenstående figur (B.3.5.3) er der registreret tegn på afvanding, der medfører
sommerudtørring af vegetationen på godt halvdelen af det kortlagte areal med naturtypen
klitlavning, der er bl.a. tegn på grøfter.
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Figur B.3.5.3. Oversigt over afvanding og vandindvinding i de polygoner, hvor klitlavninger er registreret. Registreringerne er
angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.

Der er ikke registreret tegn på kystsikring langs kysten ved Hevring Hede.
Pleje og landbrugsdrift

En forudsætning for, at klitterne kan opretholdes som lysåbne på længere sigt, er pleje i form af
ekstensiv græsning (eller høslet) i kombination med en løbende rydning af opvækst. Mange steder
er klittyperne dog under forandringspres fra dæmpet dynamik som følge af kystsikring og
sandflugtsdæmpning, samt tilgroning som følge af ophørt græsning. Tidligere har specielt
fåregræsning holdt dynamikken ved lige dels gennem græsning, dels ved slitage både i form af
'fårestier' på skrænterne og læhuller i gryderne mellem klitterne (Søgaard et al. 2003).
I forbindelse med kortlægningen blev det konstateret, at der er pleje i form af rydning af
vedplanteopvækst og invasive arter på omkring 60 % af det samlede klithedeareal, medens de
resterende 40 % ikke er plejet (se bilag 6). Der er ikke konstateret pleje på de øvrige klitnaturtyper på Hevring Hede. Området har ikke hidtil været afgræsset, da det har været anvendt
som militært skydeterræn.
Landbrugsdrift
Tilsvarende er der ikke fundet tegn på tydelige påvirkninger af landbrugsdrift på de kortlagte
klitområder på Hevring Hede, hvilket hænger sammen med, at de er en del af et større
naturområde (Hevring Skydeterræn).
Her skal det dog bemærkes, at vegetationsændringer som følge af atmosfærisk deposition af
kvælstof ikke er inddraget i denne vurdering.
Naturtypekarakteristiske strukturer

I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper (Fredshavn 2004) er
der foretaget en registrering af udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer. Disse
strukturer er delt op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i
veludviklede og typiske forekomster af naturtypen i gunstig drift uden negativ påvirkning – eller i
visse tilfælde under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de negative strukturer
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om en stærkt, negativt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang registreret på
en tretrins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).
Nedenstående figur (B.3.5.4) giver en oversigt over klittypernes fordeling i forhold til deres indhold
af positive og negative strukturer. Mørkegrøn farve viser, at naturtypen tilsyneladende ikke er udsat
for nævneværdige trusler, mens mørkerød farve indicerer, at naturtypen antagelig er påvirket
kraftigt af en eller flere trusler.
Af figur B.3.5.4 ses, at 11 % af arealet med grå klit (type 2130) er i den bedste tilstandsklasse. Her
er der en rig lavflora og ingen tilgroning med nåletræer. På det resterende areal er der en rig
lavflora (positiv struktur) og tilgroning med indførte nåletræer (negativ struktur) spredt
forekommende i klitten.
På klitheden (type 2140) er der ikke registreret udbredte bestande af blåtop (eneste negative
struktur) på nogen af de kortlagte arealer. Til gengæld findes der bestande af revling (eneste
positive struktur) på 38 % af arealet, heraf findes veludviklede bestande af revling på 8 % af
arealet. På de resterende 62 % af arealet findes ingen bestande af revling. Her er hedelyng den
dominerende dværgbusk.
I klitlavningerne (type 2190) falder hele det kortlagte areal indenfor de to bedste tilstandsklasser og
på ingen af de tre klitlavninger er der registreret negative strukturer i form af eutrofiering eller
udtørring. Det skal dog bemærkes, at der ikke er taget stilling til eventuel eutrofiering som følge af
atmosfærisk deposition. På en af klitlavningerne (svarende til 13 % af arealet) er de oversvømmede
og våde partier (eneste positive struktur) vidt udbredte.
Variation i aldersfordelingen af enebærbuskene (eneste positive struktur) er registreret som spredt
forekommende i kystklitterne med enebær (type 2250). Der er tillige fundet spredt opvækst af
indførte nåletræer (eneste negative struktur) på hele det kortlagte areal.

Figur B.3.5.4. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor klittyperne er registreret. For både negative
og positive strukturer er angivet om strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede. Antallet af registreringer
med hver af de 9 kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004).
Udtræk fra TILDA.
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Vurdering af akut plejebehov

I forbindelse med kortlægningen er der foretaget et skøn over, hvor stor en del af arealet, der
forekommer at være uden akut behov for en plejeindsats.
Det har dog vist sig, at denne vurdering er foretaget med en ganske stor variation inventørerne
imellem og registreringerne skal derfor tolkes med stor varsomhed.
Det vurderes, at der er plejebehov af større eller mindre omfang på næsten hele det kortlagte
klitareal (se figur B.3.5.5). Undtaget er dog ca. 60 % af klithedearealet (type 2140), hvor
førstegangs pleje i form af rydning af vedplanter er foretaget.
På hovedparten af arealet med klitlavninger (2190) og enebærkrat (2250) er der behov for en
omfattende og langvarig indsats på så godt som hele det kortlagte areal. I klitlavningerne dækker
dette plejebehov over slåning af tagrør og en efterfølgende etablering af græsningsdrift (eller evt.
rørskær).
På Hevring Hede varierer enebærbevoksningen fra lysåbent til tæt uigennemtrængeligt enebærkrat,
mens der andre steder er sket kraftig tilgroning med bævreasp, birk og andre træarter, så
enebærbuskene står inde i skovbevoksningen. I enebærklitterne dækker det akutte plejebehov over
rydning af vedplanter såsom bjerg-fyr, gyvel, slåen og tornblad, samt en skånsom udtynding af
enebær-buskene. Rydningerne bør efterfølges af en ekstensiv græsningsdrift, der vil kunne sikre
naturtypens overlevelse på langt sigt.
På arealer med grå klit og grønsværklit (2130) er der behov for en omfattende rydning af
vedplanter (især bjerg-fyr) på 60 % af det kortlagte areal.

Figur B.3.5.5. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor de fire klittyper er registreret. Registreringerne er
angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.
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Ellenbergværdier

Dokumentationscirklerne er lagt ud i de mest karakteristiske og artsrige dele af klitnaturtyperne, og
repræsenterer således ikke den gennemsnitlige tilstand for klitterne i habitatområdet.
Næringsstof
I de dokumentationsfelter, der er udlagt i klit naturtyperne, er vegetationen domineret af arter, der
er tilpasset næringsfattige forhold (Ellenbergværdier mellem 2 og 3). Dette hænger sammen med,
at en meget stor del af næringsstofferne er udvasket fra sandet i de stabile klitter.
Fugtighed
Dokumentationsfelterne i klitlavningerne er endvidere karakteriseret ved at være domineret af
arter, der er tilpasset mere eller mindre våde, men ikke vandmættede voksesteder (værdi mellem 7
og 8).
Artsdiversitet

Der er i gennemsnit registreret 14 arter i dokumentationsfelterne (± 5) for de grå klitter (2130) og
der er registreret 19 arter i det mest artsrige felt. Dette svarer ganske fint til det samlede
gennemsnit for denne naturtype i Danmark.
På klithederne (2140) er der i gennemsnit registreret 12 arter i dokumentationsfelterne (± 2,6),
medens der er fundet 14 arter i det mest artsrige felt. Dette svarer ganske fint til det samlede
gennemsnit for denne naturtype i Danmark.
I klitlavningerne (2190) er der i gennemsnit registreret 13 arter i dokumentationsfelterne (± 2,6)
og der er registreret 15 arter i det mest artsrige felt. Dette svarer ganske fint til det samlede
gennemsnit for denne naturtype i Danmark. Dog er der stedvis i Danmark fundet klitlavninger med
en markant højere artsdiversitet.
I enebærklitten (2250) er der i gennemsnit registreret 13 arter i dokumentationsfelterne (± 3,5),
medens der er fundet 15 arter i det mest artsrige felt. Dette svarer ganske fint til det samlede
gennemsnit for denne naturtype i Danmark.
3. Naturtypernes arter

Karakteristiske arter
Ifølge fortolkningsmanualen er der 19 "kategori 1" taxa (herunder 2 slægter) og 1 "kategori 2" art
for de grå-grønne klitter (2130) (Fredshavn 2004 – App. 3). I de øvrige klittyper er der udpeget 4,
0 og 1 "kategori 1" art for hhv. klitheder (2140), klitlavninger (2190) og enebærklitter (2250). I
klitterne på Hevring Hede er der registreret 2 karakteristiske arter i dokumentationscirklerne for
den grå/grønne klit og på klitheden, medens ene er registreret i samtlige dokumentationscirkler (2
gange). Ingen af de registrerede arter er nationalt eller regionalt sjældne (se tabel B.3.5.1).
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Antal registreringer

Indenfor

Udenfor

Sand-star

3

0

Sandskæg

2

0

Revling

2

0

Sand-star

2

0

2

2

Art
2130

2140

2250
Ene

Tabel B.3.5.1. Karakteristiske arter for klittyperne på Hevring Hede. Det totale antal registreringer indenfor og udenfor
(supplerende) 5 meter cirklerne er angivet. Udtræk fra TILDA.

Invasive arter
I henhold til den tekniske anvisning til kortlægning af habitatnaturtyper (Fredshavn 2004) er de
invasive arters andel af vegetationsdækket vurderet.
I den sydlige del af Natura 2000-området er der registreret spredt forekomst af invasive arter på
hele arealet med grå/grøn klit (2130) og ca. 40 % af klithedearealet (2140) (se figur B.3.5.6). Der
er ikke registreret invasive arter i klitlavningerne (2190), medens der er en ganske stor arealandel
med invasive arter i enebærklitterne (2250).
På den grå/grønne klit (2130) er der fundet stjerne-bredribbe og klit-fyr i hver en
dokumentationscirkel. I klitheden (2140) er der fundet gyvel og klit-fyr indenfor det kortlagte areal.
I enebærklitterne (2250) er der fundet bjerg-fyr og gyvel indenfor naturtypens areal.
På den intensive overvågningsstation i enebærklitterne på Hevring Hede er der registreret 7
invasive arter. Det drejer sig om bjerg-fyr, gyvel og stjerne-bredribbe (Campylopus introflexus), der
forekommer på end 10 % af stationens 7,7 ha. Klit-fyr og rød-gran forekommer med 21-50
individer, medens der er mellem 6 og 20 individer af rynket rose og glansbladet hæg på stationen
(Århus Amt 2005a).
I Århus Amts naturdatabase findes 3 registreringer af gyvel, bjerg-fyr (2) og klit-fyr (2) på den del
af Hevring Hede, der ligger indenfor habitatområdet.
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Figur B.3.5.6. Arealandelen af invasive arter i klitterne ved Hevring Hede. For hver arealkategori er registreringerne vægtet for
polygonernes areal. Udtræk fra TILDA.

Rød- og gullistede arter
Der er ikke registreret arter fra den nationale rød- og gulliste på Hevring Hede. I klitlavningerne er
der dog fundet klokke-ensian, der er optaget som sjælden (R) på den regionale rødliste (Århus Amt
2001), i en af dokumentationscirklerne.

B.3.6. Data for næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller
store vandaks (3150)
Naturtypernes bevaringsstatus vurderes at være gunstig, når en række kriterier, relateret til
følgende tre hovedområder, er opfyldt:
•

Naturtypens areal og udbredelsesområde

•

Naturtypens struktur og funktion

•

Naturtypens karakteristiske arter
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Naturtypens areal og udbredelse

Randers Fjord. Kortbilag, der viser udbredelsen af type 3150 i den sydlige del af Natura 2000-området omkring Randers Fjord.

Der findes i området 33 vandhuller under 1 ha og en sø på ca. 2,6 ha. Vandhullerne og søen har et
samlet areal på knap 7 ha. Alle lokaliteter vurderes at være næringsrige (se tabel 2.1). En stor
andel (35 %) af vandhullerne ligger i eller i umiddelbar tilknytning til strandengsarealer.
Der er konkrete registreringer fra seks vandhuller, hvor der er foretaget tilsyn i 1997 eller 1998.
Alle seks besigtigede lokaliteter vurderes at være naturtype 3150, og er alle næringsstofberigede.
Ved en lokalitet er der fundet svømmende vandaks, mens der på en anden lokalitet er fundet kruset
vandaks og kransnålalger sp. Kruset vandaks og kransnålalgerne fandtes dog i en lille del af
vandhullet hvor der kan være oprenset for nylig. Det forventes, at kransnålalgerne forsvinder i løbet
af få år. Resten af vandhullet er uden vand- og flydebladsplanter. Der var i vandhullet udsat ænder
og udlagt foder ved bredden samt på en tømmerflåde.
På de andre fire lokaliteter som alle er under tilgroning, er der fundet arter som: tagrør, alm.
mjødurt, lådden dueurt, strand-kogleaks og grå-pil.
Der er ikke registreret padder på nogen af lokaliteterne.
2. Naturtypens struktur og funktion
Denne søtype er den mest udbredte i Danmark, og rummer de søer, der ikke er omfattet af 3110,
3130, 3140 eller 3160. Mange af søerne har tidligere hørt til en af disse typer, men
menneskeskabte påvirkninger i form af eutrofiering og udsætning af fisk og ænder, har gjort at de i
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dag er blevet til søer af typen 3150. Vandhuller uden afløb vil dog også naturligt ophobe
næringsstoffer og blive mere næringsrige, og vil med tiden gro til.
3. Naturtypens karakteristiske arter
De karakteristiske plantearter er enten store, robuste arter af vandaks, der vokser højt i vandet og
dermed tåler uklart vand, eller flydeplanter, der er uafhængige af, om vandet er klart eller grumset.
Så selv i søer og vandhuller med meget uklart vand, vil der som regel findes andemad eller
svømmende vandaks. Søtypens bevarelse er derfor ikke truet af eutrofiering eller andre
påvirkninger, der medfører uklart vand. De enkelte søers øvrige naturkvalitet er dog stærkt
afhængig af, at der ikke ledes næringsstoffer til søen.

B.3.7. Data for pibesvane (A 037)
Udpegningsgrundlag

Pibesvane er medtaget på udpegningsgrundlaget som trækfugl efter følgende kriterier: Arten er
opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens livscyklus en
væsentlig forekomst i området (T). Det vil sige at den er regelmæssigt tilbagevendende og
forekommer i internationalt betydende antal, mindst 1% af den samlede bestand inden for
trækvejen af fuglearten.
Observationer af arten

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af pibesvane i F15. Følgende oplysninger baserer sig på
udtræk af 31 observationer fra DOF-basen.
Data omfatter primært Århus Amt - dog er hele Mariager Fjord medtaget.

Figur B.3.7.1 Observationer (n=31) af pibesvane i F15 (DOF, 2006).

Pibesvane forekommer ikke hyppigt i F15 og ses ikke årligt. I forhold til udpegningsgrundlaget er 1
% målet opfyldt ved et antal på 290 individer i efteråret (DMU, 2003).
I perioden 1989 til 2005 er der registreret stor år til år variation i observationerne. Den foreløbige,
nationale bevaringsstatus af arten som regelmæssig tilbagevendende trækfugl vurderes som
gunstig (DMU, 2003).
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Udbredelsen kan ses på kortet nedenfor.

Randers Fjord. Kort med zoom- og søgefunktion.

Fourageringsområde.

I vinterperioden fouragerer pibesvane som sangsvane overvejende på vintergrønne marker med
enten raps, hvede eller græs. Yderligere oplysninger om pibesvanes biologi kan ses på Skov- og
Naturstyrelsens hjemmeside.
Trusler

Arten er ikke speciel følsom over for forstyrrelser. Etablering af større fysiske anlæg som f.eks
vindmøller har en betydning for pibesvanes mulighed for at fouragere. Andre trusler er etablering af
læhegn samt Den konstaterede tilbagegang i artens primære fødegrundlag ålegræs og havgræs, i
Randers Fjord og Mariager Fjord.

B.3.8. Data for sangsvane (A 038)
Udpegningsgrundlag

Sangsvane er medtaget på udpegningsgrundlaget som trækfugl efter følgende kriterier: Arten er
opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens livscyklus en
væsentlig forekomst i området (T). Det vil sige at den er regelmæssigt tilbagevendende og
forekommer i internationalt betydende antal, mindst 1% af den samlede bestand inden for
trækvejen af fuglearten.
Observationer af arten

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af sangsvane i F15. Følgende oplysninger baserer sig på
udtræk af 1246 observationer fra DOF-basen.
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Data omfatter primært Århus Amt - dog er hele Mariager Fjord medtaget.

Figur B.3.8.1 Observationer (n=1246) af sangsvane i F15 (DOF, 2006).

Sangsvane forekommer regelmæssigt i F15. I forhold til udpegningsgrundlaget er 1 % målet opfyldt
ved et antal på 590 individer i midvinterperioden.
I perioden 1989 til 2005 er der sket en stigning i observationer af arten i F15. Denne stigning er
sandsynligvis et udtryk for, at arten generelt er i fremgang, og at mildere vintre generelt gør, at
arten ikke trækker syd for Danmark. Den foreløbige, nationale bevaringsstatus af arten som
regelmæssig tilbagevendende trækfugl, vurderes som gunstig (Søgaard 2003).
Udbredelsen kan ses på nedenstående kort.

Randers Fjord. Kort med zoom- og søgefunktion.
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Fourageringsområde

I vinterperioden fouragerer sangsvane overvejende på vintergrønne marker med enten raps, hvede
eller græs. Yderligere oplysninger om sangsvanes biologi kan ses på Skov- og Naturstyrelsens
hjemmeside.
Trusler

Arten er ikke speciel følsom over for forstyrrelser. Etablering af større fysiske anlæg som f.eks
vindmøller og læhegn har en betydning for sangsvanes mulighed for at fouragere.
Tilbagegang i artens primære fødegrundlag af ålegræs og havgræs i Randers Fjord og Mariager
Fjord er en trussel.

B.3.9. Data for klyde (A132)
Udpegningsgrundlag

Klyde er medtaget på udpegningsgrundlaget som ynglefugl efter følgende kriterier: Arten er opført
på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt
antal, dvs. med 1 % eller mere af den nationale bestand.
Observationer af arten

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af klyde i F15. Følgende oplysninger baserer sig på
udtræk af DOF-basen.

Figur B.3.9.1 Observationer af klyde i F15 (DOF, 2006).

I perioden 1989 til 2005 er der sket en stigning i observationer af arten i F15. Artens foreløbige
nationale bevaringsstatus som ynglefugl vurderes som gunstig (Søgaard 2003).
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Udbredelsen kan ses på nedenstående kort.

Randers Fjord. Kort med zoom- og søgefunktion.

Observationer af ynglefugle:
loknavn

loknr

82

Kare Holm

735830

1

Mariager

719007

94

95

97

98

99

00

01

02

03

04

05

Total
1

2

60

62

FjordHadsundHavnø
Mellem

723250

10

6

16

poldene,Randers
Fjord
Overgårds

719021

1

1

Dige-kysten
øst forPletten i

719005

25

25

Mariager
Fjord
Råby Odde/

723200

14

14

719004

150

220

133

238

76

2

186

120

30

55

1210

165

220

133

263

136

2

186

130

36

55

1329

Odpold
Treskel-bakkeholm
Mariager Fj.
Total

1

2

Tabel B.3.9.1. Observationer af klyde (ynglepar) i F15 (DOF, 2006). Loknr. kan findes på: WWW.dofbasen.dk.
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Klyde er udpræget kolonirugende, og der findes store kolonier i Randers Fjord på Mellempoldene og
i Mariager Fjord på Treskelbakkeholm. Fremgangen på Mellempoldene kan givet tilskrives en aktiv
naturpleje med årligt høslet siden 2000. Skiftet mellem yngleforekomsten på de enkelte øer og
holme i fjorden kan sandsynligvis tilskrives forekomst af ræv.

Figur B.3.9.2 Udviklingen i antallet af ynglende klyder i F15 (DOF, 2006).
Kendte

Antal potentielle ynglelokaliteter

1-238

7

Fouragerings-

Levestedets

Bestands-

område

størrelse, areal

udvikling

Kystnæret i marint og ferskvand

Kan ikke fastsættes

Stor år til år variation

Ynglebiotop

Klyde yngler i mindre kolonier på isolerede stenstrande med lav og spredt vegetation.
En detaljeret beskrivelse af klyde findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
Fourageringsområde

Lever af små invertebrater som fanges på lavt vand i både salt- og ferskvand.
Trusler

Arten er følsom over for forstyrrelser i perioden 15. marts – 15. juli.
Forekomsten af ræv og mink samt større mågearter kan reducere ynglesucces.

B.3.10. Data for hjejle (A 140)
Udpegningsgrundlag

Hjejle er medtaget på udpegningsgrundlaget som trækfugl efter følgende kriterier: Arten er opført
på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens livscyklus en
væsentlig forekomst i området (T). Arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig
forekomst i F15, som har et internationalt betydende antal vandfugle (dvs. at der i området
regelmæssigt forekommer mindst 20.000 vandfugle af forskellige arter, dog undtaget måger).
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Observationer af arten

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af hjejle i F15. Følgende oplysninger baserer sig på
udtræk af 1003 observationer fra DOF-basen. Data omfatter primært observationer i Århus Amt,
dog er hele Mariager Fjord dækket. Den bedste datadækning findes i perioden 1993-2006.

Figur B.3.10.1. Observationer (n=1003) af hjejle i F15 (DOF, 2006).

Hjejle forekommer regelmæssigt i F15. I forhold til udpegningsgrundlaget er 1 % målet opfyldt ved
et antal på 8.000 individer i forårs-perioden.
I perioden 1988 til 2005 er forekomsten af arten stabil, men med en tendens til et fald i de senere
år. Den foreløbige, nationale bevaringsstatus af arten som regelmæssig tilbagevendende trækfugl
vurderes som ugunstig-faldende (Søgaard, 2003). Udbredelsen i øvrige fuglebeskyttelsesområder,
hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget kan ses på nedenstående kort.

Randers Fjord. Kort med zoom- og søgefunktion.
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Fourageringsområde

Hjejle lever af smådyr som orme og insekter, som fuglene især finder i enge, græsmarker og på
vadeflader.
Yderligere oplysning om hjejles biologi kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
Trusler

Arten er følsom over for forstyrrelser samt tilplantning med læhegn.

B.3.11. Data for fjordterne (A193)
Udpegningsgrundlag

Fjordterne er medtaget på udpegningsgrundlaget som ynglefugl efter følgende kriterier: Arten er
opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i
væsentligt antal, dvs. med 1 % eller mere af den nationale bestand.
Observationer af arten
Århus Amt har ikke foretaget registreringer af fjordterne i F15. Følgende oplysninger basere sig på
udtræk af DOF-basen.

Figur B.3.11.1 Observationer af fjordterne i F15 (DOF, 2006).

I perioden 1989 til 2005 er der sket en svag stigning i observationer af arten i F15. Artens
foreløbige nationale bevaringsstatus som ynglefugl vurderes som gunstig (Søgaard, 2003).
Udbredelsen i øvrige fuglebeskyttelsesområder, hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget kan ses
på nedenstående kort.
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Randers Fjord. Kort med zoom- og søgefunktion.

Observationer af ynglefugle:
loknavn

loknr

Mariager Fjord

719007

95

97

00

01

02

03

04

05

1

Total
1

Hadsund-Havnø
Mariager Fjord

815100

10

15

25

øst for Hadsund
Mariager Fjord,

719003

11

11

Yderfjorden
Mellempoldene,

723250

4

4

Randers Fjord
Treskelbakkeholm

719004

10

25

42

24

75

20

20

15

231

10

25

53

25

75

20

30

34

272

Mariager Fj.
Total

Tabel B.3.11.1 Observationer af fjordterne (ynglepar) i F15 (DOF, 2006). Loknr. kan findes på: WWW.dofbasen.dk.

Fjordterne er udpræget kolonirugende hvor der i Randers Fjord er en stor koloni på Mellempoldene
og i Mariager Fjord på Treskelbakkeholm. Fremgangen på Mellempoldene kan givet tilskrives en
aktiv naturpleje med årligt høslet siden 2000. Skiftet mellem de enkelte øer og holme i fjorden kan
sandsynligvis tilskrives forekomst af ræv.
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Figur B.3.11.2 Udviklingen af antal ynglepar i F15 (DOF, 2006).
Kendte yngle-

Antal potentielle ynglelokaliteter

Fouragerings-

Levestedets

Bestands-

område

størrelse, areal

udvikling

Kystnære farvande

Kan ikke fastsættes

Stor år til år variation

forekomster
10-75

5

Ynglebiotop

Fjordterne yngler i mindre kolonier på isolerede holme og ved småsøer med ingen eller spredt
vegetation. Fjordterne foretrækker i modsætning til havternen oftere lokaliteter med ferskvand.
En detaljeret beskrivelse af fjordterne findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
Fourageringsområde

Lever af små fisk som fanges kystnært.
Trusler

Arten er følsom over for forstyrrelser i perioden 1. april – 15. juli.
Ræv og mink samt større mågearter kan reducere ynglesucces.

B.3.12. Data for havterne (A194)
Udpegningsgrundlag

Havterne er medtaget på udpegningsgrundlaget som ynglefugl efter følgende kriterier: Arten er
opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i
væsentligt antal, dvs. med 1 % eller mere af den nationale bestand.
Observationer af arten

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af havterne i F15. Følgende oplysninger baserer sig på
udtræk af DOF-basen.
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Figur B.3.12.1 Observationer af havterne i F15 (DOF, 2006).

I perioden 1989 til 2005 er der sket en kraftig stigning i observationer af arten i F15. Arten
foreløbige nationale bevaringsstatus som ynglefugl vurderes som gunstig (Søgaard, 2003).
Udbredelsen i øvrige fuglebeskyttelsesområder, hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget kan ses
på nedenstående kort.

Randers Fjord. Kort med zoom- og søgefunktion.
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Observationer af ynglefugle:
loknavn

loknr

Hevring Hede

735200

Hevringholm

735210

93

95

97

98

00

01

02

03

04

05

3
20

Strand
Mariager Fjord

719007

35

Hadsund-Havnø
Mellempoldene,

723250

60

48

85

75

333

225

Randers Fjord
Søledet strandenge

735430

15

og kyst
Treskelbakke-

719004

80

300

141

35

3

33

120

14

40

383

141

70

88

33

195

347

265

holm
Mariager Fj.
Total

140

3

Tabel 1 Observationer af havterne (ynglepar) i F15 (DOF, 2006). Loknr. kan findes på: WWW.dofbasen.dk.

Havterne er udpræget kolonirugende hvor der i Randers Fjord er en stor koloni på Mellempoldene
og i Mariager Fjord på Treskelbakkeholm. Fremgangen på Mellempoldene kan givet tilskrives en
aktiv naturpleje med årligt høslet siden 2000. Skiftet mellem de enkelte øer og holme i fjorden kan
sandsynligvis tilskrives forekomst af ræv.

Figur B.3.12.2 Udviklingen af antallet af ynglende havterner i F15 (DOF, 2006).
Kendte yngle-

Antal potentielle ynglelokaliteter

forekomster
3-383

Fouragerings-

Levestedets størrelse, areal

Bestands-

område
6

Kystnære farvande

udvikling
Kan ikke fastsættes

Stor år til år variation

Ynglebiotop

Havterne yngler i mindre kolonier op isolerede stenstrande med spredt vegetation.
En detaljeret beskrivelse af havterne findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
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Fourageringsområde

Lever af små fisk som fanges kystnært.
Trusler

Arten er følsom over for forstyrrelser i perioden 1. april – 15. juli.
Ræv og mink samt større mågearter kan reducere ynglesucces.

B.3.13. Data for dværgterne (A195)
Udpegningsgrundlag

Dværgterne er medtaget på udpegningsgrundlaget som ynglefugl efter følgende kriterier: Arten har
en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området. Forekomsten bidrager væsentligt til den
samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter.
Observationer af arten

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af dværgterne i F15. Følgende oplysninger baserer sig
på udtræk af DOF-basen.

Figur B.3.13.1 Observationer af dværgterne i F31 (DOF, 2006).

I perioden 1995 til 2005 er der sket en stigning i observationer af arten i F15. Denne stigning er
sandsynligvis et udtryk for at arten har etableret en mindre ynglebestand i området. Arten er
generelt i tilbagegang i Danmark. Den foreløbige, nationale bevaringsstatus af arten som ynglefugl
vurderes som ugunstig-faldende (Søgaard, 2003).
Udbredelsen i øvrige fuglebeskyttelsesområder, hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget kan ses
på nedenstående kort.
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Randers Fjord. Kort med zoom- og søgefunktion.

Observationer af ynglefugle:
loknavn

loknr

95

Hevring Hede

735200

2

Mellempoldene, Randers Fjord

723250

Hovedtotal

2

01

03

04

05

1

1

3

5

1

1

3

3

Tabel B.3.20.1 Observationer af dværgterne (ynglepar) i F15 (DOF, 2006). Loknr. kan findes på: WWW.dofbasen.dk.

Dværgterne har ikke været en udbredt ynglefugl i F15, men har siden 2001 etableret en lille
ynglekoloni på Mellempolderne i udmundingen af Randers Fjord. Etableringen af kolonien kan givet
tilskrives at der siden 2000 er sket en aktiv pleje med høslet samt bortskydning af ræve.
Desuden rummer øen en større havterne- og klydekoloni.
Kendte yngle-

Antal potentielle ynglelokaliteter

forekomster
0-5

Fouragerings-

Levestedets størrelse, areal

område
1-2

Kystnære farvande

Bestandsudvikling

Kan ikke fastsættes

Stigende

Ynglebiotop

Dværgterne yngler i mindre kolonier på isolerede stenstrande med spredt vegetation.
Yderligere oplysning om dværgternes biologi kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
Fourageringsområde.

Lever af små fisk som fanges kystnært.
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Trusler

Arten er følsom over for forstyrrelser i perioden 1. april – 15. juli.
Ræv og mink samt større mågearter kan reducere ynglesucces

B.3.15. Data for knopsvane (A 036)
Udpegningsgrundlag

Knopsvane er medtaget på udpegningsgrundlaget som trækfugl efter følgende kriterier: Arten er
regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i
området forekommer med 1 % eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af
fuglearten.
Observationer af arten
Århus Amt har ikke foretaget registreringer af knopsvane i F15. Følgende oplysninger baserer sig på
udtræk af 546 observationer fra DOF-basen. Data omfatter primært observationer i Århus Amt, dog
er hele Mariager Fjor dækket. Den bedste datadækning findes i perioden 1993-2006.

Figur B.3.15.1. Observationer (n=546) af knopsvane i F15 (DOF, 2006).

Knopsvane forekommer regelmæssigt i F15. I forhold til udpegningsgrundlaget er 1 % målet opfyldt
ved et antal på 2.500 individer.
I perioden 1983 til 2006 er forekomsten af arten stabil. Den foreløbige, nationale bevaringsstatus af
arten som regelmæssig tilbagevendende trækfugl vurderes som gunstig (Søgaard, 2003).
Udbredelsen i øvrige fuglebeskyttelsesområder, hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget kan ses
på nedenstående kort.
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Randers Fjord. Kort med zoom- og søgefunktion.

Fourageringsområde

Knopsvane lever af vandplanter, især ålegræs og alger som søsalat, der græsses i lavvandede
områder. Nogle steder ses knopsvaner dog også græssende på vinterafgrøder.
Yderligere oplysning om knopsvanes biologi kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
Trusler

Arten er følsom over for forstyrrelser i form af jagt og sejlads samt olieforurening. Tilbagegang i
artens primære fødegrundlag ålegræs og havgræs.

B.3.16. Data for lysbuget knortegås (A 047)
Udpegningsgrundlag

Knopsvane er medtaget på udpegningsgrundlaget som trækfugl efter følgende kriterier: Arten er
regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i
området forekommer med 1 % eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af
fuglearten.
Observationer af arten

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af lysbuget knortegås i F15. Følgende oplysninger
baserer sig på udtræk af 1072 observationer fra DOF-basen. Data omfatter primært Århus Amt dog
er hele Mariager Fjord medtaget.
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Figur B.3.16.1. Observationer (n=1072) af lysbuget knortegås i F15 (DOF, 2006).

Lysbuget knortegås forekommer regelmæssigt i F15. I forhold til udpegningsgrundlaget er 1 %
målet opfyldt ved et antal på 50 individer.
I perioden 1992 til 2005 viser observationerne at forekomsten er stabil for arten i F15. Dette til
trods for at forekomsten af ålegræs er gået kraftig tilbage i både Mariager- og Randers Fjord. Den
foreløbige, nationale bevaringsstatus af arten som regelmæssig tilbagevendende trækfugl vurderes
som ugunstig-stigende (Søgaard, 2003). Udbredelsen kan ses på nedenstående kort.

Signaturforklaring
Lysbuget knortegås
Antal
10 - 200
200 - 750
750 - 1750
1750 - 3250
3250 - 6000

Randers Fjord. Kort med zoom- og søgefunktion.
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Fourageringsområde
Lysbuget knortegås lever af planteføde, der om efteråret og vinteren især er ålegræs og større
alger, som de finder i lavvandede fjordområder og på mudderflader. Om foråret fouragerer lysbuget
knortegås især på strandenge med lav vegetation, men i stigende grad er gæssene begyndt at søge
føde på vintergrønne marker med enten raps, hvede eller græs. Af tabel 1 fremgår det at specielt
Mariager Yderfjord rummer det største antal rastefugle i januar måned.
Yderligere oplysning om lysbuget knortegås biologi kan ses på Skov- og Naturstyrelsens
hjemmeside.
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Lysbroget knortegås, år 2005 maks af antal
LOKNR

LOKNAVN

1

2

3

4

9

10

11

12

Hovedtotal

719001

Mariager Fjord

5257

719003

Mariager Fjord, Yderfjorden

5000

719021

Overgårds Dige-kysten øst for-

64

719150

Ajstrup Bugt

2570

723170

Råby Kær

310

723200

Råby Odde/Odpold

310

723220

Udbyhøj Nord/Vasehuse

723250

Mellempoldene, Randers Fjord

723300

5257
3600

18

600

5000

18

64
1350

163

72

640

2570

415

415
310

92

70

50

90

270

Eskeplet/Boelsrev/Tangen

44

126

206

723310

Sødringholm Strand

54

68

88

735275

Hevring strand, udl. Hevring å

735400

Udbyhøj Syd

735430

Søledet strandenge og kyst

14

72

72

735545

Store Sjørup Strand

98

32

98

735815

Randers Fj. Råby Odde-Udbyhøj

815040

Als Odde

815041

Als Odde strandenge og vade

815045

Kysten melllem Als-Øster Hurup

815100

Mariager Fjord øst for Hadsund

815120

Treskel-bakkeholm

815140

Havnø og Havnø Hage

815300

Øster Hurup

815410

Hadsund

837124

Mulbjerge

837125

Dokkedal

837126

Kysten ved Dokkedal

Hoved-

92
97

26

46

210

252

11

270

46

185

33

18

206

63

335

245

335

13

13

250

250

73
52

73

61

280

330

330

520

510

520

95
83

3875

165

122

640

3875

105

105

429

43

140

25

3100

375

50

165

110

350

70
214

5257

170
3875

270

97

62

233

600

1350

total

Tabel B.3.16.1 Fordelingen af observationer af lysbuget knortegås i F15 for året 2005 (DOF 2006).
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3100
50

45

25

165

45
350

207

214
233

3100

375

5257

Trusler

Arten er speciel følsom over for forstyrrelser om foråret.
Tilbagegang i artens primære fødegrundlag ålegræs og havgræs.

B.3.17. Data for gravand (A 048)
Udpegningsgrundlag

Gravand er medtaget på udpegningsgrundlaget som trækfugl efter følgende kriterier: Arten er
regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i
området forekommer med 1 % eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af
fuglearten.
Observationer af arten

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af gravand i F15. Følgende oplysninger baserer sig på
udtræk af 1376 observationer fra DOF-basen. Data omfatter primært observationer i Århus Amt,
dog er hele Mariager Fjord dækket.

Figur B.3.17.1. Observationer (n=1376) af gravand i F15 (DOF, 2006).

Gravand forekommer regelmæssigt i F15. I forhold til udpegningsgrundlaget er 1 % målet opfyldt
ved et antal på 3.000 individer.
I perioden 1981 til 2006 er der stor år til år variation med en faldende tendens i hyppigheden af
arten. Den foreløbige, nationale bevaringsstatus af arten som regelmæssig tilbagevendende
trækfugl vurderes som gunstig (Søgaard, 2003). Udbredelsen i øvrige fuglebeskyttelsesområder,
hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget kan ses på nedenstående kort.
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Randers Fjord. Kort med zoom- og søgefunktion.

Fourageringsområde

I vinterperioden fouragerer gravand overvejende på snegle, muslinger og krebsdyr. Til tider tager
gravænderne spildkorn fra de dyrkede marker.
Yderligere oplysning om gravands biologi kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
Trusler

Arten er følsom over for forstyrrelser i form af jagt og sejlads samt olieforurening.

B.3.18. Data for bjergand (A 062)
Udpegningsgrundlag

Bjergand er medtaget på udpegningsgrundlaget som trækfugl efter følgende kriterier: Arten er
regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i
området forekommer med 1 % eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af
fuglearten.
Observationer af arten

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af bjergand i F15. Følgende oplysninger baserer sig på
udtræk af 62 observationer fra DOF-basen. Data omfatter primært observationer i Århus Amt, dog
er hele Mariager Fjord dækket. Da arten primært opholder sig på havet, vil observationer som
primært foretages fra land, være behæftet med en stor usikkerhed. Data vil ikke være dækkende
for artens reelle forekomst i området.
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Figur B.3.18.1. Observationer (n=62) af bjergand i F15 (DOF, 2006).

Bjergand forekommer regelmæssigt, men ikke hyppigt i F15. I forhold til udpegningsgrundlaget er 1
% målet opfyldt ved et antal på 3.100 individer.
I perioden 1993 til 2006 er der stor år til år variation i observationer af arten, hvilket sandsynligvis
skyldes, at arten opholder sig på åbent hav. Den foreløbige, nationale bevaringsstatus af arten som
regelmæssig tilbagevendende trækfugl vurderes som gunstig (Søgaard, 2003). Udbredelsen i øvrige
fuglebeskyttelsesområder, hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget kan ses på nedenstående kort.

Randers Fjord.

Fourageringsområde

I vinterperioden fouragerer bjergand overvejende på bundfauna, primært muslinger. Muslinger
findes primært i Hevring Bugt og Kattegat.
Yderligere oplysning om bjergands biologi kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.

78

Trusler

Arten er følsom over for forstyrrelser i form af jagt og sejlads samt olieforurening.

B.3.19. Data for ederfugl (A 063)
Udpegningsgrundlag

Ederfugl er medtaget på udpegningsgrundlaget som trækfugl efter følgende kriterier: Arten er
regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i
området forekommer med 1 % eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af
fuglearten.
Observationer af arten

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af ederfugl i F15. Følgende oplysninger baserer sig på
udtræk af 523 observationer fra DOF-basen. Der er kun medtaget observationer i det område som
omfatter Århus Amt. Da arten primært opholder sig på havet vil observationer som primært
foretages fra land være behæftet med en stor usikkerhed. Data vil ikke være dækkende for artens
reelle forekomst i området.

Figur B.3.19.1 Observationer (n=523) af ederfugl i F15 (DOF, 2006).

Ederfugl forekommer regelmæssigt i F15. I forhold til udpegningsgrundlaget er 1 % målet opfyldt
ved et antal på 10.300 individer.
I perioden 1993 til 2005 er observationerne stabile for arten i F15. Den foreløbige, nationale
bevaringsstatus af arten som regelmæssig tilbagevendende trækfugl vurderes som ugunstig –
faldende (Søgaard, 2003). Udbredelsen kan ses på nedenstående kort.
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Randers Fjord. Kort med zoom- og søgefunktion. på kortet.

Fourageringsområde.

I vinterperioden fouragerer ederfugl overvejende på muslinger, primært blåmusling.
Blåmuslingebankerne findes primært i Mariager Fjord samt nord for Randers Fjord.
Yderligere oplysning om ederfugls biologi kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
Trusler

Arten er følsom over for forstyrrelser i form af jagt og sejlads samt olieforurening.

B.3.20. Data for sortand (A 065)
Udpegningsgrundlag

Sortand er medtaget på udpegningsgrundlaget som trækfugl efter følgende kriterier: Arten er
regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i
området forekommer med 1 % eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af
fuglearten.
Observationer af arten

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af sortand i F15. Følgende oplysninger baserer sig på
udtræk af 262 observationer fra DOF-basen og dækker primært observationer i Århus Amt.
Da arten primært opholder sig på havet vil observationer som primært foretages fra land være
behæftet med en stor usikkerhed. Data vil ikke være dækkende for artens reelle forekomst i
området.
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Figur B.3.20.1 Observationer (n=262) af sortand i F15 (DOF, 2006).

Sortand forekommer regelmæssigt i F15. I forhold til udpegningsgrundlaget er 1 % målet opfyldt
ved et antal på 16.000 individer.
I perioden 1993 til 2006 er observationerne af arten i F15 stabil. Den foreløbige, nationale
bevaringsstatus af arten som regelmæssig tilbagevendende trækfugl vurderes som usikker
(Søgaard, 2003). Udbredelsen kan ses på nedenstående kort.

Randers Fjord. Kort med zoom- og søgefunktion.

Fourageringsområde

I vinterperioden fouragerer sortand overvejende på bundfauna, primært muslinger. Muslinger findes
primært i Hevring Bugt.
Yderligere oplysning om sortands biologi kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
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Trusler

Arten er følsom over for forstyrrelser i form af jagt og sejlads samt olieforurening.

B.3.21. Data for fløjlsand (A 066)
Udpegningsgrundlag

Fløjlsand er medtaget på udpegningsgrundlaget som trækfugl efter følgende kriterier: Arten er
regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i
området forekommer med 1 % eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af
fuglearten. Arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten
bidrager væsentligt til artens overlevelse i kritiske perioder af dens livscyklus, f.eks. i isvintre, i
fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og lignende.
Observationer af arten

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af fløjlsand i F15. Følgende oplysninger baserer sig på
udtræk af 55 observationer fra DOF-basen. Data omfatter primært observationer i Århus Amt, dog
er hele Mariager Fjord dækket. Da arten primært opholder sig på havet, vil observationer som
primært foretages fra land, være behæftet med en stor usikkerhed. Data vil ikke være dækkende
for artens reelle forekomst i området.

Figur B.3.21.1. Observationer (n=55) af fløjlsand i F15 (DOF, 2006).

Fløjlsand forekommer regelmæssigt, men ikke hyppigt i F15. I forhold til udpegningsgrundlaget er 1
% målet opfyldt ved et antal på 10.000 individer.
I perioden 1993 til 2006 er der stor år til år variation i observationer af arten, hvilket sandsynligvis
skyldes, at arten opholder sig på åbent hav. Den foreløbige, nationale bevaringsstatus af arten som
regelmæssig tilbagevendende trækfugl vurderes som usikker (Søgaard, 2003). Udbredelsen i øvrige
fuglebeskyttelsesområder, hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget kan ses på nedenstående kort.
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Randers Fjord. Kort med zoom- og søgefunktion.

Fourageringsområde

I vinterperioden fouragerer fløjlsand overvejende på bundfauna, primært muslinger. Muslinger
findes primært i Hevring Bugt og Kattegat.
Yderligere oplysning om fløjlsands biologi kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
Trusler

Arten er følsom over for forstyrrelser i form af jagt og sejlads samt olieforurening.

B.3.22. Data for hvinand (A 067)
Udpegningsgrundlag

Hvinand er medtaget på udpegningsgrundlaget som trækfugl efter følgende kriterier: Arten er
regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i
området forekommer med 1 % eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af
fuglearten.
Observationer af arten

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af hvinand i F15. Følgende oplysninger baserer sig på
udtræk af 748 observationer fra DOF-basen. Der er kun medtaget observationer i det område som
omfatter Århus Amt. Da arten primært opholder sig på havet vil observationer som primært
foretages fra land være behæftet med en stor usikkerhed. Data vil ikke være dækkende for artens
reelle forekomst i området.
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Figur B.3.22.1 Observationer (n=748) af hvinand i F15 (DOF, 2006).

Hvinand forekommer regelmæssigt i F15. I forhold til udpegningsgrundlaget er 1 % målet opfyldt
ved et antal på 4.000 individer i vinterperioden.
I perioden 1993 til 2005 er observationerne stabile for af arten i F15. Den foreløbige, nationale
bevaringsstatus af arten som regelmæssig tilbagevendende trækfugl vurderes som gunstig
(Søgaard, 2003). Udbredelsen kan ses på nedenstående kort.

Randers Fjord. Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på kortet.

Fourageringsområde

I vinterperioden fouragerer hvinand overvejende på muslinger og orme. Blåmuslingebanker findes
primært i Mariager Fjord samt nord for Randers Fjord.
Yderligere oplysning om hvinands biologi kan ses på Skov og Naturstyrelsens hjemmeside.

84

Trusler

Arten er følsom over for forstyrrelser i form af jagt og sejlads samt olieforurening.

B.3.23. Data for stor skallesluger (A 070)
Udpegningsgrundlag

Stor skallesluger er medtaget på udpegningsgrundlaget som trækfugl efter følgende kriterier: Arten
er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i
området forekommer med 1 % eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af
fuglearten.
Observationer af arten

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af stor skallesluger i F15. Følgende oplysninger baserer
sig på udtræk af 143 observationer fra DOF-basen. Der er kun medtaget observationer i det område
som omfatter Århus Amt. Da arten primært opholder sig på havet vil observationer som primært
foretages fra land være behæftet med en stor usikkerhed. Data vil ikke være dækkende for artens
reelle forekomst i området.

Figur B.3.23.1 Observationer (n=143) af stor skallesluger i F15 (DOF, 2006).

Stor skallesluger forekommer regelmæssigt, men ikke hyppigt i F15. I forhold til
udpegningsgrundlaget er 1 % målet opfyldt ved et antal på 2.500 individer i vinterperioden.
I perioden 1993 til 2005 er observationerne stabile for af arten i F15. Den foreløbige, nationale
bevaringsstatus af arten som regelmæssig tilbagevendende trækfugl vurderes som gunstig
(Søgaard, 2003). Udbredelsen kan ses på nedenstående kort.
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Randers Fjord. Kort med zoom- og søgefunktion.

Fourageringsområde

I vinterperioden fouragerer stor skallesluger udelukkende på fisk. Yderligere oplysning om stor
skalleslugers biologi kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
Trusler

Arten er følsom over for forstyrrelser i form af jagt og sejlads samt olieforurening.

B.3.24. Data for odder (1355)
En detaljeret beskrivelse af odder findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
Artens bevaringsstatus vurderes at være gunstig, når en række kriterier relateret til følgende tre
hovedområder er opfyldt:

•
•
•

Bestandens størrelse
Levested
Levestedernes størrelse

1. Bestandens størrelse

Odders forekomst overvåges ved at registrere fodspor eller ekskrementer på en række stationer
langs vandløb og søer. Registreringerne foreligger derfor kun som punkter, men uden konkret
information om yngleforekomst eller bestandsstørrelse. Hvor det vurderes, at der findes
sammenhængende egnede levesteder uden væsentlige spærringer mellem 2 punktregistreringer,
tolkes det som tilstedeværelse af artet på strækningen mellem registreringen. Ud fra afstanden
mellem registreringerne og kendskab til typisk territoriestørrelse, kan man dog skønne antallet af
territorier og dermed den omtrentlige bestandsstørrelse. En udvidelse af udbredelsesområdet tolkes
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også som tegn på en forøgelse af den samlede bestand. Da odder gennem flere år er blevet
overvåget på de samme stationer, er det ligetil at registrere udviklingen af den samlede udbredelse.

Randers Fjord. Kort med zoom- og søgefunktion.

Det er et kriterium for gunstig bevaringsstatus, at bestanden er stabil eller stigende.
Der er i 2004-2005 registreret odder ved alle 6 stationer i eller lige udenfor den del af Natura 2000området, der ligger i Århus Amt (se ovenstående kort). Ved overvågningen i 1998-1999 blev odder
kun fundet ved Hevring og Lindbjerg Bæk øst for Randers Fjord.
Den er desuden registreret nordvest for Sødringholm Skov, hvortil den må have spredt sig langs
med kysten. På den mellemliggende strækning er der ingen stationer, men det virker sandsynligt,
at den også vil kunne registreres her.
Der har altså tilsyneladende været en klar fremgang i den mellemliggende periode.
2. Levested

Odder lever i og langs relativt uforstyrrede vandløb og søer samt beskyttede kyststrækninger. Den
lever overvejende af mindre fisk og er derfor afhængig af en tæt fiskebestand på levestedet. Den er
følsom overfor forstyrrelse, og det er derfor et krav, at der er større uforstyrrede våde
naturområder i tilknytning til levestedet.
Mange egnede levesteder er eller har været isoleret fra den eksisterende bestand på grund af
spærringer, hvor vandløb og veje krydser hinanden. Der er nu etableret faunapassager en del
steder, så der nu er bedre mulighed for at øge udbredelsen.
På levestedet skal eventuelt rusefiskeri ske med odderriste eller spærrenet, så det forhindres, at
Oddere drukner i ruserne.
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Natura 2000-området er sparsomt befolket, og langs de fleste kyst- og åstrækninger er der
vidtstrakte rørskove eller skov- og engarealer. Kravet om uforstyrrethed må formodes at være
opfyldt.
Da spredningen af individer her formodes at ske langs med kysten, er der ikke behov for
faunapassager.
Århus Amt har ikke oplysninger om omfanget af rusefiskeri eller anvendelsen af odderriste eller
spærrenet.
3. Levestedernes størrelse

Arealet eller længden af egnede søbreds- eller vandløbsstrækninger skal være stabilt eller stigende i
det enkelte Natura 2000-område, for at bestanden i området kan have gunstig bevaringsstatus.
Områdets kyststrækninger består primært af rørskov og strandeng, der er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Det må derfor forventes, at arealet holdes stabilt, og ikke indskrænkes
ved byggeri, opdyrkning eller andet.
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B.4. FORELØBIG TRUSSELSVURDERING
B.4.1. Eutrofiering
B.4.1.1. Tålegrænser
For de naturtyper, der findes i Natura 2000-området, er der fastsat tålegrænseintervaller, som
fremgår af tabel B.4.1.1.
Tålegrænse: Følsomheden af et naturområde overfor en (forøget) tilførsel af forsurende eller
eutrofierende stoffer kan beskrives i form af tålegrænser, der angiver ”den belastning, hvorunder
væsentlige skadelige effekter på økosystemet ikke vil forventes, vurderet ud fra den bedste
tilgængelige viden” Empirisk baserede tålegrænser for en række forskellige naturtyper er blevet
fastsat af UN/ECE (Skov- og Naturstyrelsen, 2003).
1) UN/ECE er FN's Økonomiske Komité for Europa. Tålegrænserne (critical loads) fastsættes i Arbejdsgruppen vedr. effekter af
konventionen om langttransporterende luftforurening (www.unece.org/env/wge) i forbindelse med det internationale
samarbejdsprogram vedr. modellering og kortlægning af tålegrænser, baggrundsbelastning, effekter, risici og
udviklingstendenser for luftforurening.
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Naturtyper, der indgår i NOVANA-programmet, men ikke er kortlagt i Århus Amts del af den sydlige
del af Natura 2000-området, er ikke inkluderet i oversigten, jf. tabel 2.1.
Naturtype

Tålegrænse (Kg N/ha)

Sandbanke (1110)

(1)

Flodmunding (1130)

(1)

Vadeflade (1140)

(1)

*Lagune (1150)

(1)

Bugt (1160)

(1)

Strandvold med enårige (1210)

(1)

Enårig strandengsvegetation (1310)

30-40

Strandeng (1330)

30-40

Forklit (2110)

10-20 (2)

Hvid klit (2120)

10-20 (2)

*Grå/grøn klit (2130)

10-20 (2)

*Klithede (2140)

10-20 (2)

Skovklit (2180)

10-20 (2)

Klitlavning (2190)

10-25 (4)

*Enebærklit (2250)

10-20 (2)

Næringsrig sø (3150)

(11)

Tabel B.4.1.1. Tålegrænseintervaller for habitatnaturtyperne på udpegningsgrundlaget (Skov- og Naturstyrelsen 2005).
(1) Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme for
atmosfærisk tilførsel, eller forventes at modtage det største bidrag fra andre kilder, fx grundvand eller overfladenær
afstrømning.
(2) Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10 – 15 kg N/ha/år) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme laver på
lokaliteten ønskes beskyttet.
(4) Tålegrænsen for oligotrofe søer (5 – 10 kg N/ha/år) benyttes for småsøer i klitlavninger.
(11) Mange søer og vandhuller er eutrofieret som følge af næringstilførsel fra andre kilder. For de rene, ikke eutrofierede søer
af type 3150 kan tålegrænsen for de øvrige søtyper på 5-10 kg N/ha/år bruges, hvis søen er kvælstofbegrænset.

Som det fremgår af tabel B.4.1.1 er klittyperne (2110-2250) relativt kvælstoffølsomme med
tålegrænser mellem 10-20 kg N/ha/år (10-25 for klitlavning). Dog kan tålegrænser på 10-15 kg
N/ha/år benyttes hvis klitterne har en væsentlig forekomst af følsomme laver. Derimod har
naturtyper, der jævnligt overskylles med næringsrigt havvand en høj tålegrænse (30-40 kg
N/ha/år). For nogle typer (eks. sandbanke (1110)) er den atmosfæriske belastning ikke relevant,
idet disse naturtyper enten er ufølsomme for atmosfærisk tilførsel (naturligt næringsrige), eller
forventes at modtage det største bidrag fra andre kilder.
For artsrige forekomster ligger tålegrænsen i den nedre ende af de nævnte intervaller.

B.4.1.2. N-deposition og overskridelse af tålegrænser
Kvælstofdepositionen til danske land- og vandområder kommer fra en lang række danske og
udenlandske kilder, primært husdyrproduktion (ammoniak) og forbrændingsprocesser
(kvælstofoxider). I Jylland og på Fyn stammer ca. 60 % af kvælstofdepositionen fra
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husdyrproduktion, mens det på Sjælland og Bornholm drejer sig om ca. halvdelen eller under
halvdelen (Danmarks Miljøundersøgelser, 2005). De gennemsnitlige tal dækker dog over store
lokale variationer afhængig af den lokale husdyrtæthed og ruheden af naturområderne. I forhold til
husdyrproduktionen er staldanlæg uden ammoniakbegrænsende teknik typisk den største kilde til
landbrugets ammoniakfordampning.
I tabel B.4.1.2 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som kommunevise gennemsnit
af NHy og NOx for årene 2000, 2003 og 2004 beregnet med modellen DEHM-REGINA (Skov- og
Naturstyrelsen 2005a).
Kommune

NHy

NOx

Total N

Mariager

10,1

6,2

16,2

Nørhald

9,0

5,7

14,7

Rougsø

9,0

6,2

15,2

Landsgennemsnit

9,1

6,8

15,9

Tabel B 4.1.2. Baggrundsbelastningen (i kgN/ha/år) i de kommuner der ligger indenfor Natura 2000-området. Kvælstofdepositionen er angivet som kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammonium), NOx (kvælstofoxider,
salpetersyre og nitrat) og total N (samlet tør- og våddeposition). Skov- og Naturstyrelsen, 2005.

Den gennemsnitlige deposition i de kommuner, hvori den sydlige del af Natura 2000-området
ligger, er mellem 14,7 og 16,2 kg N/ha/år, hvilket er sammenligneligt med landsgennemsnittet.
En del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt fordelt i
landskabet. Hertil kommer, at afsætningen af ammoniak på forskellige overfladetyper varierer i
forhold til ruheden. Der er derfor foretaget en korrektion af de kommunevise gennemsnitstal i
forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet.
Ruheden af naturarealerne er vurderet på baggrund af vedplantedækningen, som er registreret ved
kortlægningen (udtræk fra TILDA). Korrektionen er foretaget ved hjælp af metoden beskrevet i
Ammoniakmanualen (Skov- og Naturstyrelsen 2003).
Det korrigerede kvælstofnedfald på naturområderne i den sydlige del af Natura 2000-området ligger
mellem 11,8 og 19,2 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes
overfladeruhed, se figur B.4.1.1.
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Randers Fjord. Figur B.4.1.1. Belastningen med luftbårent kvælstof på de kortlagte habitatnaturtyper i habitatområde 14.

Tabel B.4.1.3. Vurdering af de kortlagte terrestriske naturarealers belastning med luftbåren kvælstof i forhold til naturtypernes
tålegrænseintervaller. For hver naturtype er angivet andelen af det samlede areal samt antal forekomster i forskellige
intervaller af belastninger. Belastninger hvor den lokale N-belastning ligger under den nedre grænse i tålegrænseintervallet
(tålegrænsen ikke overskredet) er markeret med grønt, N-belastninger, der ligger indenfor tålegrænseintervallet (overstiger
den lave ende af tålegrænseintervallet) er vist med gult, og N-belastninger, der ligger over tålegrænseintervallet (overstiger
den høje ende af tålegrænseintervallet) er markeret med rødt.

Som det fremgår af tabel B.4.1.3 er kun strandengene (1330) upåvirket af luftbårent
kvælstofnedfald, mens alle øvrige naturområder enten er eller kan være negativt påvirket af
luftbårent kvælstof. Den lave ende af tålegrænseintervallerne for kvælstofpåvirkning er således
overskredet for de fire klittyper, der alle er kortlagt på Hevring Hede.
Den lave ende af tålegrænseintervallerne anvendes normalt for artsrige naturområder med indhold
af kvælstoffølsomme arter, heriblandt mosser og laver. Dette er kendetegnende for forekomsterne
af grå/grøn klit i habitatområdet (se afsnit 2 i B.3.5). Hvis tålegrænsen for lokaliteter med
følsomme laver (10 – 15 kg N/ha/år) anvendes, er den høje ende af tålegrænseintervallet
overskredet for 38 % af det kortlagte areal med grå/grøn klit.
Det skal understreges, at der er tale om en foreløbig overslagsberegning, der bør følges op med en
mere detaljeret beregning af kvælstofbelastning af de enkelte naturområder samt en
modelberegnet tålegrænse. Blandt andet kan der være tale om stor variation inden for de enkelte
naturområder som følge af varierende tilgroningsgrad, nærhed til lokale husdyrbrug mv.
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I langt hovedparten af de tilfælde, hvor tålegrænsen er overskredet, vurderes årsagen at være
luftens generelt forhøjede indhold af kvælstofforbindelser fra regionale, nationale og internationale
kilder. Enkelte naturområder kan dog modtage en betydelig del fra lokale husdyrproduktioner, men
dette er sjældent i sig selv hovedårsagen til eutrofiering og forringet naturkvalitet i habitatområdet.

B.4.1.3. Tydelige påvirkninger af landbrugsdrift
I forbindelse med kortlægningen af de terrestriske naturtyper er der foretaget en registrering af,
hvor stor en andel af de kortlagte arealer, der er tydeligt påvirket af landbrugsdrift. Påvirkningerne
omfatter gødningsspredning, atmosfærisk deposition, afdrift med sprøjtemidler eller påvirkning med
erosionsmateriale fra dyrkede arealer (Fredshavn 2004). I praksis er det vanskeligt at identificere
påvirkninger som atmosfærisk deposition og afdrift af sprøjtemidler, hvorfor registreringerne
næsten udelukkende dækker over tegn på direkte gødskning.
Der er fundet tegn på tydelige påvirkninger af landbrugsdrift af større eller mindre omfang på 2/3 af
det kortlagte strandengsareal i habitatområde 14. På omtrent 10 % af arealet er der registreret
tydelige påvirkninger på en betragtelig andel af det kortlagte areal. Tilsvarende er der ikke fundet
tegn på tydelige påvirkninger af landbrugsdrift på de kortlagte klitområder på Hevring Hede, hvilket
hænger sammen med, at de er en del af et større naturområde (Hevring Skydeterræn). Her skal
det dog bemærkes, at vegetationsændringer som følge af atmosfærisk deposition af kvælstof ikke
er inddraget i denne vurdering.

B.4.1.4. Ellenberg´s indikatorværdi for næringsstof
Ellenberg’s indikatorværdier er værdier, der for en given planteart angiver dens præference mht.
fugtighed, lys, pH, salinitet og næringsstofindhold på en skala fra 1 til 10 (dog 12 for fugtighed)
(Ellenberg 1991). Ved at beregne en gennemsnitlig kvælstofværdi for de arter, der er registreret
indenfor 5 m-cirklen, kan man få et udtryk for den relative tilgængelighed af næringsstoffer på det
pågældende areal.
Ved svagt forhøjede næringsniveauer kan der forekomme en vis tidsforskydning, før
næringsberigelsen afspejler sig i vegetationens artssammensætning. Hertil kommer effekten af
afgræsning eller høslæt, som fjerner de konkurrencestærke arter til fordel for den lavtvoksende og
lyskrævende flora. Ellenbergs indikatorværdi for kvælstof siger noget om graden af dominans af
konkurrencestærke arter, og en lav Ellenberg-værdi kan således dække over et plantesamfund,
hvor effekten af et forhøjet kvælstofniveau endnu ikke er indtruffet, eller hvor de
konkurrencestærke arter holdes i ave af græsning eller høslæt.
Det skal bemærkes, at dokumentationsfelterne ofte er udlagt i de mest karakteristiske og artsrige
partier af naturtypen. De kan derfor ikke anvendes til at give et generelt billede af, om naturtypen
er kvælstofbelastet.
I de dokumentationsfelter, der er udlagt på strandengene, er vegetationen domineret af arter, der
er tilpasset forholdsvis næringsrige forhold (Ellenbergværdier mellem 5 og 7). Dette hænger
sammen med at strandenge fra naturens hånd er ganske produktive.
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I de dokumentationsfelter, der er udlagt i klitnaturtyperne, er vegetationen domineret af arter, der
er tilpasset næringsfattige forhold (Ellenbergværdier mellem 2 og 3). Dette kunne tyde på at
næringsberigelsen som følge af den delvise overskridelse af tålegrænserne (nedre ende af
tålegrænseintervallet) (se tabel B.4.1.3) endnu ikke har medført større ændringer i vegetationens
sammensætning af arter i form af en større andel af konkurrencestærke arter. Men da
dokumentationscirklerne er udlagt på de mest veludviklede partier af naturtyperne, er de ikke
repræsentative for den generelle tilstand af klitnaturtyperne.

4.1.6. Påvirkning af marine naturtyper
Eutrofiering af marine naturtyper påvirker typisk artssammensætningen og forrykker balancen i det
naturlige dyre- og planteliv. En øget næringsstoftilførsel vil typisk medføre en øgning i produktionen
af hurtigt voksende planktonalger og enårige ukrudtsalger. Væksten af disse alger medfører en
skyggevirkning, og arter som ålegræs og større makroalger bliver begrænset i den dybde, hvorpå
de kan vokse. Dybdegrænsen for disse planter er derfor et godt mål for, hvor næringsstofbelastet et
vandområde er. En høj produktion af planktonalger i vandet medfører et stort iltforbrug ved
bunden, når algerne dør og skal nedbrydes. Dermed kan der opstå iltsvind. Iltsvind kan forårsage,
at bunddyrene dør, og fiskene dør eller flygter fra området. Genindvandring af flere dyregrupper
foregår langsomt, og gentagne iltsvindshændelser medfører derfor, at dyresamfundene på
havbunden bliver mere artsfattige og domineret af færre, mere hårdføre arter.
Tålegrænsen for de marine naturtyper i Randers Fjord, Hevring Bugt samt Mariager Fjord kan ikke
fastsættes alene på baggrund af den atmosfærisk deposition. Påvirkningen fra de tilgrænsende
havområder samt tilførslen fra ferskvandsafstrømningen vil være styrende for belastningen af
kvælstof og fosfor, og dermed afgørende for effekten på de kystnære marine naturtypers biologiske
mangfoldighed.
Effekten af eutrofieringen på de marine naturtyper forventes ikke ophørt inden 2015 (Århus Amts
Basisanalyse del II). Der kan derfor fortsat forventes en reduktion i ålegræs og makroalgers
dybdeudbredelse, og risiko for at bunddyr og fisk dør i området.

Sammenfatning - eutrofiering
Kvælstofnedfaldet (depositionen) på naturområderne vurderes at ligge mellem 12 og 19 kg N/ha/år
alt afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed. Den lave ende af
tålegrænseintervallerne for kvælstofpåvirkning er således overskredet for de fire klittyper, der alle
er kortlagt på Hevring Hede.
Der er fundet tegn på tydelige påvirkninger af landbrugsdrift af større eller mindre omfang på 2/3 af
det kortlagte strandengsareal i habitatområde 14. På omtrent 10 % af arealet er der registreret
tydelige påvirkninger på en betragtelig andel af det kortlagte areal.
I de dokumentationsfelter, der er udlagt på strandengene, er vegetationen domineret af arter, der
er tilpasset forholdsvis næringsrige forhold (Ellenbergværdier mellem 5 og 7), hvilket hænger
sammen med at strandenge fra naturens hånd er ganske produktive. Derimod er de
dokumentationsfelter, der er udlagt i klitnaturtyperne, domineret af arter, der er tilpasset
næringsfattige forhold (Ellenbergværdier mellem 2 og 3). Da dokumentationscirklerne er udlagt på
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de mest veludviklede partier, kan det dog ikke konkluderes, at der ikke er sket forringelser af
klitnaturtypernes vegetation som følge af næringsbelastning.
Kvælstofdepositionens betydning for de marine naturtyper vil ikke alene være afgørende for
påvirkningen af den biologiske mangfoldighed. Påvirkningen fra tilgrænsende havområder vil være
af størst betydning for naturtilstanden.

B.4.2. Tilgroning
Vegetationens højde er en god indikator for omfanget af pleje og dermed mulighederne for fortsat
at holde arealerne lysåbne. En lav vegetation er forudsætningen for mange lyskrævende og ikke så
konkurrencedygtige arter. Det er ofte afgræsning eller høslæt, der holder vegetationen så lav.

B.4.2.1. Vegetationshøjde
Vegetationsstrukturen for de fem naturtyper, der er til stede i den sydlige del af habitatområdet, er
vist i nedenstående figur B.4.2.1. Som det fremgår er naturtypernes vegetationsstruktur ganske
variabel. For alle fem naturtyper er andelen af bar jord mindre end 5 % af arealet (ikke vist i
figuren).
I de første fem søjler ses det, at naturtyperne strandeng (1330) og grå klit (2130) har en vis andel
med lavtvoksende vegetation < 15 cm, hvilket er en positiv struktur. Den grå klit (2130) har en
meget lav andel af bar jord (ikke vist i figur), som til gengæld tyder på, at naturtypen er i et
forholdsvis sent udviklingsstadie uden åbne vindbrud, men stabiliseret af græsser, halvgræsser og
lichener.
Andelen af lavtvoksende vegetation i klitlavninger er lav, hvilket indikerer mangel på græsning eller
anden tidligere drift. På strandengene (1330) er fordelingen af lave og høje græsser og urter meget
variabel og dækker over en gradient fra afgræsset strandeng til tæt og høj strandrørsump.
I klitheden (2140) dominerer de middelhøje græsser/urter sammen med dværgbuske, medens
middelhøje græsser/urter er fremherskende i vegetationsdækket i klitlavningerne (2190). Endelig er
kystklitterne med enebær (2250) på Hevring Hede karakteriseret ved dominans af vedplanter samt
et tæt vegetationsdække med dværgbuske og middelhøje græsser/urter. Den lave arealandel med
åbne sandflader i kystklitterne med enebær udgør et potentielt problem for enens muligheder for at
regenerere og dermed opretholde en aldersvariation på længere sigt (ikke vist).
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Figur B.4.2.1. Oversigt over vegetationsstrukturen i de forekomster, hvor naturtyper fra udpegningsgrundlaget er registreret.
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal for de enkelte naturtyper. a)
Arealandele med græs- og urtevegetation < 15 cm, b) Arealandele med græs- og urtevegetation 15-50 cm, c) Arealandele
med græs- og urtevegetation > 50 cm og d) Arealandele med dværgbuske. Udtræk fra TILDA.

B.4.2.2. Vedplantedækning
Vedplanter er en naturlig del af mange lysåbne naturtyper, ofte i form af krat eller solitære træer,
der har undgået nedbidning. Vedplanternes kronedækning bør ikke udgøre mere end 10 % af
arealet i lysåbne naturtyper. Hvis vedplantedækningen overstiger 10-30 % er det tegn på
begyndende tilgroning, der opfattes som en trussel for naturtypen – både arealmæssigt og
indholdsmæssigt.
Som det ses af nedenstående figur (figur B.4.2.2) er kronedækningen ganske høj i enebærklitten
(2250) og sparsom (øvrige klittyper) eller fraværende (især strandenge) i de øvrige naturtyper. I
enebærklitten (2250) omfatter plantedækket både enebær og andre vedplanter som bævreasp,
birk, gyvel, indførte nåletræsarter m.fl. og vedplantedæningen kan derfor ikke umiddelbart tolkes
som hverken positiv eller negativ struktur. En del klitlavninger er desuden helt tilgroet med birk og
tilhører således naturtypen Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter (type
2180), som ikke er kortlagt.
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Figur B.4.2.2. Oversigt over vedplantedækningen i de forekomster, hvor naturtyper fra udpegningsgrundlaget er registreret.
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er
beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.

B.4.2.4. Arealandel med pleje
Flere af de lysåbne naturtyper er afhængige af en fortsat pleje i form af græsning og/eller høslæt,
der hindrer tilgroning med høje stauder og vedplanter.
Som det ses af nedenstående figur (B.4.2.3.), er der registreret pleje i form af græsning eller høslet
på mindre end 30 % af strandengsarealet i habitatområdet. Det ses endvidere, at der er pleje i
form af rydning af vedplanteopvækst og invasive arter på omkring 60 % af det samlede
klithedeareal (2140), medens der ikke er konstateret pleje på de øvrige klit-naturtyper på Hevring
Hede. Området har ikke hidtil været afgræsset, da det har været anvendt som militært
skydeterræn.

Figur B.4.2.3. Oversigt over plejetiltag i de forekomster, hvor naturtyper fra udpegningsgrundlaget er registreret.
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for forekomsternes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i
Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.
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B.4.2.5. Vurdering af akut plejebehov
I forbindelse med kortlægningen er der foretaget et skøn over, hvor stor en del af arealet, der er
uden akut behov for en plejeindsats – samt af hvor stor en andel, der har et akut plejebehov.
Hensigtsmæssig, vedligeholdende eller naturgenoprettende pleje af lysåbne naturtyper er græsning
eller høslæt. Plejebehovet er registreret som akut, hvor det er vurderet, at naturtypens
bevaringstilstand er truet, hvis der ikke inden for en kortere tidshorisont etableres pleje – oftest i
form af græsning/høslæt eventuelt kombineret med rydning af vedplanter.
Det vurderes, at der er plejebehov af større eller mindre omfang på omtrent 3/4 af det kortlagte
strandsengsareal (se figur B.4.2.4). På halvdelen af dette areal (34 % total) er der behov for en
mindre plejeindsats, som f.eks. intensivering eller genindførsel af græsning eller høslet. På den
anden halvdel (33 % total) er der dog et akut plejebehov af et større omfang, f.eks. i form af
slåning af tagrør og en efterfølgende etablering af græsningsdrift (eller høslet).

Figur B.4.2.4. Oversigt over plejebehovets omfang i de forekomster, hvor naturtyper fra udpegningsgrundlaget er registreret.
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for forekomsternes arealer. Udtræk fra TILDA.

Det vurderes, at der er plejebehov af større eller mindre omfang på næsten hele det kortlagte
klitareal (se figur B.4.2.4). Undtaget er dog ca. 60 % af klithedearealet (type 2140), hvor
førstegangspleje i form af rydning af vedplanter er foretaget som en del af plejeplanen for Hevring
Hede (Miljøministeriet 2001).
På hovedparten af arealet med klitlavninger (2190) og enebærklit (2250) er der behov for en
omfattende og langvarig indsats på så godt som hele det kortlagte areal. I klitlavningerne dækker
dette plejebehov over slåning af tagrør og en efterfølgende etablering af græsningsdrift (eller evt.
rørskær).
På Hevring Hede varierer enebærbevoksningen (2250) fra lysåbent til tæt uigennemtrængeligt
enebærkrat, mens der andre steder er sket kraftig tilgroning med bævreasp, birk og andre
træarter, så enebærbuskene står inde i skovbevoksningen. I enebærklitterne dækker det akutte
plejebehov over rydning af vedplanter såsom bjerg-fyr, gyvel, slåen og tornblad, samt en skånsom
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udtynding af enebær-buskene. Rydningerne bør efterfølges af en ekstensiv græsningsdrift, der vil
kunne sikre naturtypen overlevelse på langt sigt.
På arealer med grå klit (2130) er der behov for en omfattende rydning af vedplanter (især bjergfyr) på 60 % af det kortlagte areal.

Sammenfatning - tilgroning
Strandenge har gennem århundreder været udnyttet til græsning og/eller høslet, hvilket fastholder
en lavtvoksende og artsrig vegetation. Gunstig bevaringsstatus for denne naturtype forudsætter
således at arealandelen med ekstensiv græsning er stabil eller stigende og dermed begrænser
tilgroningen (Søgaard et al. 2003). På baggrund af kortlægningen vurderes det, at der er behov for
intensivering eller genindførsel af græsning og/eller høslet på mere end ¾ af strandengsarealet,
svarende til ca. 670 ha.
En af forudsætningerne for, at klitnaturtyperne kan opretholdes som lysåbne på længere sigt, kan
være pleje i form af ekstensiv græsning (eller høslet) i kombination med en løbende rydning af
opvækst. Hvad angår behovet for rydning, gælder det særligt de invasive nåletræsarter, der ikke
ædes af græssende dyr.
Der er kun registreret pleje i form af førstegangsrydning på en mindre del af klitarealet og det
vurderes, at der er behov for pleje i form af en mere eller mindre selektiv rydning af vedplanter
(gælder især enebærklitten) på en ganske stor andel af det kortlagte klitareal.

B.4.3 Hydrologi
B.4.3.1. Hydrologi og kystsikring
Hydrologi

Vand og vandstand er en af de allervigtigste plantefordelende faktorer i vegetationssystemer.
Kunstig afvanding ved pumpning, grøfter eller dræn kan derfor have stor betydning for en
naturtypes naturkvalitet.
Fugtige og våde naturtyper påvirkes potentielt af ændrede hydrologiske kår på meget stor skala og
at kortlægningen kan være noget misvisende i denne sammenhæng. Når et fugtigt areal afvandes
sker der samtidig en omsætning af de øverste jordlag (tørven). Det betyder at jordoverfladen
sætter sig, og arealet bliver derfor vådt igen. Medmindre man afvander yderligere sker der en
genforsumpning af arealet, og det vil i en kortlægning blive bedømt til at hydrologien er i orden,
men at der samtidig er grøftet. Da der er en grænse for hvor meget vandstanden kan sænkes, vil
næsten alle kunstigt afvandede arealer på et eller andet tidspunkt forsumpe igen. Et givent areal
opnår ikke nødvendigvis samme biologiske indhold som før afvandingen, men man kan ikke ved
kortlægningen konkludere at arealet er afvandet.
Som det fremgår af nedenstående figur (B.4.3.1) er der registreret tegn på afvanding på ca. 85 %
af det kortlagte strandengsareal. Der er registreret tydelige ændringer i vegetationens
sammensætning på 30 % af arealet som følge af de ændrede hydrologiske forhold.
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Tilsvarende er der registreret tegn på afvanding, der medfører sommerudtørring af vegetationen på
godt halvdelen af det kortlagte areal med naturtypen klitlavning (2190), bl.a. i form af grøfter.

Figur B.4.3.1. Oversigt over afvanding og vandindvinding i forekomsterne med våde naturtyper. Registreringerne af de enkelte
arealkategorier er vægtet for forekomsternes arealer. Udtræk fra TILDA.

Det skal dog bemærkes at de fugtige og våde naturtyper potentielt påvirkes af ændrede
hydrologiske kår på meget stor skala og at kortlægningen kan være noget misvisende i denne
sammenhæng. Når et fugtigt areal afvandes sker der samtidig en omsætning af de øverste jordlag
(tørven). Det betyder at jordoverfladen sætter sig, og arealet bliver derfor vådt igen. Medmindre
man afvander yderligere sker der en genforsumpning af arealet, og det vil i en kortlægning blive
bedømt til at hydrologien er i orden, men at der samtidig er grøftet. Da der er en grænse for hvor
meget vandstanden kan sænkes, vil næsten alle kunstigt afvandede arealer på et eller andet
tidspunkt forsumpe igen. Et givent areal opnår ikke nødvendigvis samme biologiske indhold som før
afvandingen, men man kan ikke ved kortlægningen konkludere at arealet er afvandet.
I forbindelse med kortlægningen er der på de kystnære lokaliteter angivet, hvorvidt der er foretaget
kystsikring i form af høfder, diger eller lign. I felten vurderes, i hvilken grad kystsikringen hindrer
en naturlig påvirkning af kystarealet i form af oversvømmelser med saltvand og bølgepåvirkning.

Figur B.4.3.2. Oversigt udbredelsen af kystsikring på arealer med strandeng. Udtræk fra TILDA.
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Som det fremgår af figur B.4.3.2 er der foretaget kystsikring i form af inddigning, på næsten
halvdelen af det kortlagte areal. Dette dækker over at mere end 2/3 af kystlinien i Natura 2000området er inddiget, hvilket hæmmer udviklingen af en naturlig zonering på strandengene.

B.4.3.2. Ellenberg’s indikatorværdier for fugtighed
Ellenberg’s indikatorværdier er værdier, der for en given planteart angiver dens præference mht.
fugtighed, lys, pH, salinitet og næringsstofindhold på en skala fra 1 til 10 (dog 12 for fugtighed)
(Ellenberg 1991). Ved at beregne en gennemsnitlig fugtigheds-værdi for de arter, der er registreret
indenfor 5 m cirklen, kan man få et udtryk for den relative fugtighed på det pågældende areal.
Dokumentationsfelterne fra naturtypen strandeng (1330) er karakteriseret ved at være domineret
af arter, der er tilpasset en fugtighedsgradient fra fugtige til mere eller mindre våde, men ikke
vandmættede voksesteder. På tre arealer med strandrørsump tyder artssammensætningen dog på
vandmættede og temporært vanddækkede forhold, hvor det kan være vanskeligt at indføre
græsningsdrift.
Dokumentationsfelterne i klitlavningerne (2190) er karakteriseret ved at være domineret af arter,
der er tilpasset mere eller mindre våde, men ikke vandmættede voksesteder.

B.4.3.3. Strukturer relateret til hydrologi
På blot 7 % af det kortlagte strandengsareal er der registreret udbredte forekomst af lodannelser
og/eller strandvoldsystemer (se tabel B.3.4.4). Yderligere 28 % af arealet har spredt
forekommende loer og strandvoldsystemer, medens der ikke er registreret typiske
strandengszoneringer på de resterende 65 % af arealet.
I klitlavningerne (type 2190) er der ikke registreret negative strukturer i form af udtørring, og der
er vidt udbredte våde partier i en af de tre lavninger (svarende til 13 % af arealet).

Sammenfatning - hydrologi
På baggrund af kortlægningen vurderes det, at hydrologiske ændringer i form af afvanding og
inddigning udgør en betydelig trussel mod naturtyperne strandeng (1330) og klitlavning (2190).
Naturlige hydrologiske processer med loer, strandvolde, strandsøer og saltpander er idealet for
naturtypen strandeng. På hovedparten af det kortlagte strandengsareal ved Randers Fjord er de
hydrologiske forhold imidlertid ændrede som følge af afvanding bl.a. i form af grøfter og kystsikring
i form af diger. Der er således kun registreret en naturlig strandengszonering på mindre end 7 % af
arealet.
Vandstanden er af afgørende betydning for klitlavningernes dynamik og en naturlig hydrologi bør
være målet. På mere end halvdelen af arealet med naturtypen klitlavning (2190) er vegetationen
udtørret om sommeren som følge af afvanding, bl.a. i form af grøfter. Dette forhold udgør en
betydelig trussel for klitlavningernes beståen på Hevring Hede.
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B.4.4. Invasive arter
B.4.4.1. Arealandel med invasive arter
I forbindelse med kortlægningen er arealandelen af invasive arter registreret. De invasive arter, der
indgår i vurderingen, fremgår af den tekniske anvisning til kortlægningen (Fredshavn 2004,
appendiks 5).
Som det fremgår af figur B.4.4.1 udgør de invasive arter et væsentlig del af vegetationsdækket i de
forekomster, der er registreret med eneklit (2250), medens de er mere spredt forekommende i
naturtyperne grå/grøn klit (2130) og klithede (2140). Der er registreret invasive arter på 40 % af
strandengsarealet og på knap 20 % af arealet er de almindeligt forekommende. Der er ikke
registreret invasive arter i klitlavningerne (2190).

Figur B.4.4.1. Oversigt over arealandelen med invasive arter i de forekomster, hvor naturtyper fra udpegningsgrundlaget er
registreret. Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal for de enkelte
naturtyper. Udtræk fra TILDA.

B.4.4.2. Invasive arter
Vadegræs er den eneste invasive art, der er registreret på strandengene ved Randers Fjord. Arten
er dog kun registreret i en enkelt dokumentationscirkel. Vadegræs findes typisk i store tuer helt ude
på slik-fladerne. Arten har formodentlig spredt sig fra området ved Overgård, hvor den som led i
landvindingsprojektet blev udplantet i flere omgange – første gang i slutningen af 1940-erne (Århus
Amt 1998). Vadegræs kan holdes nede ved indførelse af græsning.
I klitterne er de hyppigst registrerede invasive arter bjerg-fyr, gyvel, klit-fyr, stjerne-bredribbe (et
mos), rød-gran, rynket rose og glansbladet hæg.
Den mest hyppige invasive art i de marine naturtyper er sandmusling (Mya arenaria), der
forekommer i næsten hele området. Ungefødende dyndsnegl (Potamopyrgus antipodarum) er især
udbredt i den ydre del af Randers Fjord, men også i Hevring Bugt. Amerikansk knivmusling (Ensis
americanus) er fundet på sandbanker i Hevring Bugt og desuden er børsteormen Neanthes succinea
fundet i Hevring Bugt.
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Invasive arter i de marine naturtyper i Randers Fjord. Kort med zoom- og søgefunktion.

Sammenfatning – invasive arter
Spredningen af vadegræs udgør en potentiel trussel for strandengene ved Randers Fjord. For de
tørre klittyper på Hevring Hede er en gunstig udvikling på længere sigt afhængig af en effektiv
bekæmpelse af de invasive vedplanter såsom bjerg-fyr, gyvel og klit-fyr.
I de marine naturtyper er der konstateret fire invasive invertabrater. Den økologiske betydning
heraf er ikke kendt.
På baggrund af kortlægningen vurderes det, at hydrologiske ændringer i form af afvanding og
inddigning udgør en betydelig trussel mod naturtyperne strandeng (1330) og klitlavning (2190).
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B.6. NATURPLEJE
MVJ – naturpleje- og græsningsaftaler

Inden for den sydlige del af Natura 2000-området er der på 267 ha (25 %) af de § 3-beskyttede
naturområder indgået MVJ-aftaler, der har naturpleje til formål. MVJ står for Miljøvenlige
Jordbrugsforanstaltninger og fungerer som 5-årige aftaler om ekstensiv afgræsning, høslet eller
anden pleje.

Randers Fjord. Figur B.6.1. Arealer, hvor der er nuværende eller tidligere aftaler om naturpleje i form af MVJ-aftaler. Kort med
zoom- og søgefunktion.

Amtets naturpleje

Nedenstående er listet oplysninger om tidligere plejeindgreb, nuværende vedligeholdende pleje
samt aftaler om fremtidige plejeindgreb på de lokaliteter, der ligger indenfor den sydlige del af
Natura 2000-området Randers Fjord (figur B.6.2).
Oplysningerne nedenfor stammer fra Jørgen Mejlsø, Århus Amts Naturplejeafdeling.
Område 1: Mellerup

Ved Mellerup ligger fire arealer næsten samlet ned til fjorden. Det samlede areal er på 7,6 ha. Der
har været græsning siden 1992. På to arealer er der tegnet MVJ-aftaler. På de to øvrige forventes
tegnet græsningsaftale.
Område 2: Udbyhøj syd

Ved Udbyhøj syd er der siden 2001 foretaget afgræsning af i alt 2 ha på og omkring Udbyhøj
Skanse. Græsningen forventes at fortsætte fremover.
Område 3: Sødringholm

Ved Søringholm bliver et areal på ca. 8 ha langs kysten afgræsset. Området blev retableret som
strandeng i 1990-91. Der har tidligere været græsningsaftale, men græsningen fortsættes så vidt
vides uden aftale. Amtet har stillet hegn til rådighed som delvist nedtages hver vinter.
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Område 4: Mellempolderne

På den største af Mellempolderne ved Sødringholm er der, i henhold til plejeplanen, foretaget pleje
af den centrale del, af hensyn til fuglene. Der er siden 2002 foretaget afslåning med efterfølgende
snitning hvert år i oktober/november for i størst mulig omfang at mindske genvæksten.
Det har vist sig at være det tidspunkt og den metode, der har haft den største effekt på
ynglefuglebestanden. Plejen af Mellempolde sker af hensynet til ynglekolonierne af klyde og terner
som på den baggrund har været i fremgang. Af samme grund foretages på Mellempolde
bortskydning af ræv.

Randers Fjord. Figur B.6.2. Arealer, hvor amtet har udført pleje. Kort med zoom- og søgefunktion.

Hevring Hede

Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet en drifts- og plejeplan for Hevring Skydeterræn for
perioden 2002 til 2016 (Miljøministeriet 2001) De væsentligste tiltag som vil blive gennemført i
medfør af drifts- og plejeplanen på Hevring Hede er:

•

En omfattende hedeplejeplan som medfører rydning af 100 ha tilgroet hede for selvgroet
krat, samt pleje af de nuværende 100 ha åben hede. Dermed genskabes og plejes i alt 200
ha oprindelig hede ud mod kysten.

•

Iværksættelse af fåre- og kreaturafgræsning på randarealer udenfor skydefelterne, som led
i naturplejen.

•

Naturnær, ekstensiv skovdrift af Hevringholm Skov og andre fredskovpartier, baseret på
selvforyngelse, dynamisk aldersfordeling ved tynding og plukhugstdrift, samt partier med
urørt skov. Der sker en gradvis overgang til løvskov af eg, bøg og birk.

•
•

Opsætning af informationstavler til publikum ved indfaldsvejene.
Udarbejdelse af en folder om terrænet.
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3. Manglende data og viden
Manglende data

Marine naturtyper
Der er generel mangel på data som kan danne grundlag for en bedre afgrænsning de enkelte
naturtypers udbredelse.
Data for den biologiske mangfoldighed som knytter sig til de enkelte naturtyper er mangelfuldt for
invertebrater og fisk. Datagrundlaget er kun med rimelighed dækkende for vegetationsdata.
Søer og vandhuller
Der er behov for kortlægning af søer vandhuller og damme under 3 ha.
Terrestriske naturtyper
Der er behov for kortlægning af de habitatnaturtyper som ikke er en del af NOVANA programmet.
Skovnaturtyper
Der er behov for kortlægning af skovnaturtyper udenfor de fredskovspligtige områder.
Mere detaljeret kortlægning af dele af habitatområdet. Kortlægningen er primært sket med
udgangspunkt i besøgspunkter, og der vil derfor være store arealer, som kun er besigtiget
overfladisk og på luftfoto.
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Kortlægning af skovnaturtyper og øvrige lysåbne naturtyper.
Detaljeret plejebehovsopgørelse for delarealer.
Arter

Fisk
Der mangler data for forekomster af, og den geografisk udbredelse af fiskearterne: Havlampret
(1095), flodlampret (1099), bæklampret (1096) og stavsild (1103).
Fugle
NOVANA overvågningen af fuglearter giver ikke tilstrækkelig dækning til basisanalysen, eller som
grundlag for den videre forvaltningsplanlægning. Brugen af data fra DOF giver et rimeligt billede af
udviklingen for de enkelte arter, men dataindsamlingen er tilfældig, og metodemæssigt ikke
tilpasset behovet i basisanalysen.
Øvrige arter

Der mangler data for forekomster af, og den geografisk udbredelse af følgende arter:

•
•
•
•
•
•
•

Kildevælds-vindelsnegl (delvist)
Skæv vindelsnegl (delvist)
Stor vandsalamander (delvist)
Bredøret flagermus
Damflagermus
Bechsteins flagermus
Marsvin

Manglende viden

Der mangler generelt viden til tolkning af data og dataserier, så strukturelle og dynamiske
udviklinger i naturtyper og artspopulationer kan forklares og forudses. En mere præcis viden om,
hvordan forskellige biotiske og abiotiske faktorer – herunder de beskrevne trusler – kan påvirke
bevaringsstatus for konkrete naturtyper og arter er en væsentlig forudsætning for
naturplanlægningen i Natura 2000-områderne.
Copyright Århus Amt 2006.
Artiklen kan findes på siden http://www.aaa.dk/aaa/serviceomraader/nm/nm-natur_og_landskab/nmnatura2000/nm-n2k-randers-fjord.htm
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