NOTAT

Rettelsesblad
Natura 2000-plan nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

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 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg:
”Ny figur 4

Figur 4a. Natur-/skovtilstand for de af Natura 2000-områdets naturtyper, som er tilstandsvurderet.
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Figur 4b. Natur-/skovtilstand for de af Natura 2000-områdets naturtyper, som er tilstandsvurderet uden strandeng og klithede.
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NOTAT

Af figur 4 fremgår det, at størstedelen af de lysåbne naturtyper har gunstig naturtilstand. Da
Natura 2000-området er meget stort, er der imidlertid også store arealer med ugunstig
naturtilstand.
Størstedelen af arealet med skovnatur har gunstig skovtilstand.
Underliggende data for tilstandsvurderingerne viser, at to tredjedele af arealet med strandeng
har bedre strukturtilstand end artstilstand.
At strukturtilstanden er bedre end artstilstanden indikerer som regel, at der er en god pleje af
forekomsterne, men giver også en forventning om, at plejen forbedrer forholdene for de
karakteristiske arter, og at artstilstanden vil blive bedre, når de karakteristiske arter får tid til
at indvandre. Dette er specielt forventeligt, når forekomsterne af naturtypen er store og
sammenhængende, som det er tilfældet for strandengene i dette Natura 2000-område. På en
del af dette områdes strandenge, er optimale forhold for de karakteristiske arter dog ikke til
stede trods god afgræsning, og hvis tilstanden skal forbedres, er det nødvendigt at forbedre
levestedet for de karakteristiske arter. Nogle strandenge i området forekommer på
inddæmmede områder, som ikke påvirkes naturligt af saltvand. Andre strandenge i området er
gødsket eller påvirket af gødskning fra tilstødende arealer, så de karakteristiske arter
udkonkurreres af næringskrævende arter.
Flere af kalkoverdrevene langs kyststrækningen i Himmerland har bedre artstilstand (klasse II)
end strukturtilstand (klasse IV). Den ringe strukturtilstand skyldes dels tilstedeværelse af
vedplanter og invasive arter, dels påvirkning fra gødskning på arealerne ovenfor skrænten. En
målrettet plejeindsats samt udvidelse af forekomsterne vil kunne forbedre naturtilstanden.”

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

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1095

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Havlampret

Trussel:
Fiskeri med stående redskaber

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3
4

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:

For få egnede gyde- og levesteder Miljøvenlig vandløbspleje

Mulige virkemidler til truslen:
Ændret vedligeholdelse af vandløb

Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

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

Miljøfarlige stoffer

Reduktion af miljøfarlige stoffer

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Fiskeri med slæbende redskaber
ved bunden (bundtrawl)

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Invasive arter

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler

17. november 2011

Side 1 af 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

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

Miljøfarlige stoffer

Reduktion af miljøfarlige stoffer

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Invasive arter

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler

Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

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

17. november 2011
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Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1160

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Større lavvandede bugter og vige

Trussel:
Invasive arter

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3
4

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler

Næringsstofbelastning

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Miljøfarlige stoffer

Reduktion af miljøfarlige stoffer

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Fiskeri med slæbende redskaber
ved bunden (bundtrawl)

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1166

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Stor vandsalamander

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
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Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1170

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Rev

Trussel:
Fiskeri med slæbende redskaber
ved bunden (bundtrawl)

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3
4

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning af fiskeri
Gældende lovgivning

Næringsstofbelastning

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Miljøfarlige stoffer

Reduktion af miljøfarlige stoffer

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Invasive arter

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler

Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

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 4 af 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1220

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Flerårig vegetation på stenede strande

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:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1230

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Klinter eller klipper ved kysten

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:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1310

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

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

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 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1318

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Damflagermus

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:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1330

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Strandenge

Trussel:
Tilgroning med græs og høje urter

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Uhensigtsmæssig hydrologi

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Næringsbelastning fra dyrkede
arealer

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Pesticidpåvirkning

Reduktion af miljøfarlige stoffer

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Inddigning

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

17. november 2011

Side 6 af 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1355

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Odder

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:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1365

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Spættet sæl

Trussel:

Indsats:

Næringsstofbelastning

1

Sigtelinje
2
3
4

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

2110

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Forstrand og begyndende klitdannelser

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 7 af 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

2120

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Hvide klitter og vandremiler

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:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

2130

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

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

Trussel:
Tilgroning med græs og høje urter

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Næringsbelastning fra dyrkede
arealer

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Pesticidpåvirkning

Reduktion af miljøfarlige stoffer

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 8 af 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

2140

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

* Kystklitter med dværgbuskvegetation
(klithede)

Trussel:
Tilgroning med græs og høje urter

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Hedepleje

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Næringsbelastning fra dyrkede
arealer

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Pesticidpåvirkning

Reduktion af miljøfarlige stoffer

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 9 af 50

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

2160

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Kystklitter med havtorn

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:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

2170

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Kystklitter med gråris

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 10 af 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

2190

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Fugtige klitlavninger

Trussel:
Tilgroning med græs og høje urter

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Uhensigtsmæssig hydrologi

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Næringsbelastning fra dyrkede
arealer

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Pesticidpåvirkning

Reduktion af miljøfarlige stoffer

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 11 af 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

2250

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

* Kystklitter med enebær

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:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

3130

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Ret næringsfattige søer og vandhuller
med små amfibiske planter ved bredden

Trussel:
Atmosfærisk N-deposition

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3
4

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

3140

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Kalkrige søer og vandhuller med
kransnålalger

Trussel:
Atmosfærisk N-deposition

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 12 af 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

3150

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Næringsrige søer og vandhuller med
flydeplanter eller store vandaks

Trussel:

Indsats:

Næringsstofbelastning

1

Sigtelinje
2
3
4

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

3160

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Brunvandede søer og vandhuller

Trussel:

Indsats:

Atmosfærisk N-deposition

1

Sigtelinje
2
3
4

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

3260

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Vandløb med vandplanter

Trussel:
Grødeskæring i vandløb

Indsats:
Miljøvenlig vandløbspleje

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Ophør med grødeskæring
Selektiv grødeskæring
Reduceret grødeskæring

Vandløbsoprensning

Miljøvenlig vandløbspleje

Mulige virkemidler til truslen:
Ændret vedligeholdelse af vandløb

17. november 2011

Side 13 af 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

4010

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Våde dværgbusksamfund med
klokkelyng

Trussel:
Tilgroning med græs og høje urter

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Arealreduktion/ fragmentering

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

17. november 2011

Side 14 af 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

4030

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Tørre dværgbusksamfund (heder)

Trussel:
Tilgroning med græs og høje urter

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Hedepleje
Høslet

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Næringsbelastning fra dyrkede
arealer

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Pesticidpåvirkning

Reduktion af miljøfarlige stoffer

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 15 af 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

5130

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Enekrat på heder, overdrev eller
skrænter

Trussel:
Tilgroning med græs og høje urter

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning

17. november 2011

Side 16 af 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:
6210

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

Trussel:
Atmosfærisk N-deposition

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

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

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

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
Afgræsning
Etablering på driftsarealer

Næringsbelastning fra dyrkede
arealer

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Pesticidpåvirkning

Reduktion af miljøfarlige stoffer

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 17 af 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

6230

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

* Artsrige overdrev eller græsheder på
mere eller mindre sur bund

Trussel:
Tilgroning med græs og høje urter

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

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
Afgræsning

Næringsbelastning fra dyrkede
arealer

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Pesticidpåvirkning

Reduktion af miljøfarlige stoffer

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 18 af 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

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

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Uhensigtsmæssig hydrologi

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

17. november 2011

Side 19 af 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

7220

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

* Kilder og væld med kalkholdigt
(hårdt) vand

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

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Næringsbelastning fra dyrkede
arealer

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Uhensigtsmæssig hydrologi

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Pesticidpåvirkning

Reduktion af miljøfarlige stoffer

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Arealreduktion/ fragmentering

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

17. november 2011

Side 20 af 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

7230

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Rigkær

Trussel:
Tilgroning med græs og høje urter

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Næringsstofbelastning

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Arealreduktion/ fragmentering

Udvidelse af naturarealet

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

Næringsbelastning fra dyrkede
arealer

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Uhensigtsmæssig hydrologi

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Pesticidpåvirkning

Reduktion af miljøfarlige stoffer

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 21 af 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

9110

Ugunstig

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Bøgeskove på morbund uden kristtorn

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

Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

9160

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Egeskove og blandskove på mere eller
mindre rig jordbund

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 22 af 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

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

Utilstrækkelig beskyttelse

Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede
arealer

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

91D0

Ugunstig

Bevaring eller genopretning af gunstig status

* Skovbevoksede tørvemoser

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 23 af 50

Natura 2000-område:
Habitatområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

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:

8 Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Sangsvane

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Fugleområde:

8 Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Kortnæbbet gås

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

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 24 af 50

Natura 2000-område:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Fugleområde:

8 Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Klyde

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Uhensigtsmæssig hydrologi

Indsats:
Forbedring af hydrologi

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Tilgroning med græs og høje
urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning

Prædation

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Invasive arter

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

17. november 2011

Side 25 af 50

Natura 2000-område:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Fugleområde:

8 Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Almindelig ryle

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Uhensigtsmæssig hydrologi

Indsats:
Forbedring af hydrologi

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Tilgroning med græs og høje
urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning

Prædation

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Prædation

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Invasive arter

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

17. november 2011

Side 26 af 50

Natura 2000-område:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Fugleområde:

8 Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Havterne

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Uhensigtsmæssig hydrologi

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Prædation

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Tilgroning med græs og høje
urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning

Invasive arter

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning

Fugleområde:

12 Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Sangsvane

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

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 27 af 50

Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
12 Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Kortnæbbet gås

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Fugleområde:

12 Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Pibeand

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Fugleområde:

12 Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Hvinand

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Sejlads og skibsfart

Indsats:
Beskyttelse mod forstyrrelser

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning

17. november 2011

Side 28 af 50

Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
12 Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Toppet skallesluger

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Sejlads og skibsfart

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning

Fiskeri med stående redskaber

Fugleområde:

Sikring af artens levested, herunder fødegrundlaget, mod forringelser.

Mulige virkemidler til truslen:

12 Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Dværgterne

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Forstyrrelser

Indsats:
Beskyttelse mod forstyrrelser

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning

Prædation

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

17. november 2011

Side 29 af 50

Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Rørdrum

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Prædation

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Uhensigtsmæssig hydrologi

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Fugleområde:

13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Skestork

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Prædation

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Fugleområde:

13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Sangsvane

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

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 30 af 50

Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Pibesvane

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Fugleområde:

13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Sædgås

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Fugleområde:

13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Kortnæbbet gås

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

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 31 af 50

Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Grågås

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Fugleområde:

13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Pibeand

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Fugleområde:

13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Krikand

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

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 32 af 50

Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Toppet skallesluger

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Fugleområde:

13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Rørhøg

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Prædation

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Uhensigtsmæssig hydrologi

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Fugleområde:

13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Blå kærhøg

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

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 33 af 50

Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Vandrefalk

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Fugleområde:

13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Trane

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Prædation

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Uhensigtsmæssig hydrologi

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Fugleområde:

13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Plettet rørvagtel

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Uhensigtsmæssig hydrologi

Indsats:
Forbedring af hydrologi

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Prædation

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

17. november 2011

Side 34 af 50

Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Klyde

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Uhensigtsmæssig hydrologi

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Tilgroning med græs og høje
urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning

Prædation

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Invasive arter

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Fugleområde:

13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Hjejle

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

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 35 af 50

Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Pomeransfugl

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Fugleområde:

13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Almindelig ryle

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Uhensigtsmæssig hydrologi

Indsats:
Forbedring af hydrologi

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Tilgroning med græs og høje
urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning

Prædation

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Prædation

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Invasive arter

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

17. november 2011

Side 36 af 50

Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Brushane

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Tilgroning med græs og høje
urter

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Prædation

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Prædation

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Invasive arter

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Uhensigtsmæssig hydrologi

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Fugleområde:

13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Dværgmåge

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Uhensigtsmæssig hydrologi

Indsats:
Forbedring af hydrologi

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Prædation

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

17. november 2011

Side 37 af 50

Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Sortterne

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Prædation

Indsats:
Forbedring af hydrologi

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Tilgroning med græs og høje
urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Uhensigtsmæssig hydrologi

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Invasive arter

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

17. november 2011

Side 38 af 50

Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Fjordterne

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Uhensigtsmæssig hydrologi

Indsats:
Forbedring af hydrologi

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Prædation

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Tilgroning med græs og høje
urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning

Invasive arter

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

17. november 2011

Side 39 af 50

Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
13 Østlige Vejler

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Havterne

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Uhensigtsmæssig hydrologi

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Tilgroning med græs og høje
urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning

Prædation

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Invasive arter

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Fugleområde:

19 Lønnerup Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Sangsvane

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

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 40 af 50

Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
19 Lønnerup Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Pibesvane

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Fugleområde:

19 Lønnerup Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Kortnæbbet gås

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Fugleområde:

19 Lønnerup Fjord

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Pomeransfugl

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

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 41 af 50

Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Rørdrum

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Prædation

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Uhensigtsmæssig hydrologi

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Fugleområde:

20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Hvid Stork

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Fugleområde:

20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Sangsvane

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

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 42 af 50

Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Pibesvane

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Fugleområde:

20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Sædgås

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Fugleområde:

20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Kortnæbbet gås

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

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 43 af 50

Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Grågås

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Fugleområde:

20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Rørhøg

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Uhensigtsmæssig hydrologi

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Prædation

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Fugleområde:

20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Blå kærhøg

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

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 44 af 50

Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Vandrefalk

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Fugleområde:

20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Engsnarre

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Fugleområde:

20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Plettet rørvagtel

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Uhensigtsmæssig hydrologi

Indsats:
Forbedring af hydrologi

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Prædation

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

17. november 2011

Side 45 af 50

Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Hjejle

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Trussel:
Ingen kendte trusler

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Fugleområde:

20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Almindelig ryle

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Uhensigtsmæssig hydrologi

Indsats:
Forbedring af hydrologi

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Tilgroning med græs og høje
urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning

Prædation

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Prædation

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Invasive arter

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Brushane

Vurderet Ugunstig

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

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Prædation

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Invasive arter

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Uhensigtsmæssig hydrologi

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Sortterne

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Prædation

Indsats:
Forbedring af hydrologi

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Tilgroning med græs og høje
urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Uhensigtsmæssig hydrologi

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Invasive arter

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Fjordterne

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Uhensigtsmæssig hydrologi

Indsats:
Forbedring af hydrologi

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Prædation

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Tilgroning med græs og høje
urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning

Invasive arter

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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Natura 2000-område:
Fugleområde:

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Havterne

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Uhensigtsmæssig hydrologi

Indsats:
Forbedring af hydrologi

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Tilgroning med græs og høje
urter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning

Prædation

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Invasive arter

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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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. 16
Habitatområde H16
Fuglebeskyttelsesområde F8, F12, F13, F19 og F20
Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

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. 16 er der modtaget i alt 19 høringssvar. Se liste bagerst i
høringsnotatet.

Svarene har især berørt følgende punkter:
1. Oplysninger om arter, der ikke planlægges for
2. Trusler
3. Mangler i målsætning af plantageområde og landbrugsområde
4. Retningslinje om sikring af rørskov
5. Faglig udredning i bilag 2
6. Forhold til fredningsbestemmelser
7. Søer i tilstandsafsnittet
8. Adgangsregulering
9. Forslag til virkemidler
10. Fældene trækfugle
11. Ændring af tekst om hvinand
12. Ændret hydrologi på marker
13. Beskyttelse mod forstyrrelser og beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer

Yderligere har høringssvarene berørt følgende emner, hvortil der henvises til det generelle
høringsnotat (kan findes via ovenstående link):
14. Datagrundlag
15. Økonomi
16. Lovgrundlag
17. Kvælstof
18. Synergi med vandplaner
19. Områdeafgrænsning
20. Rollefordeling
21. Overvågning
22. Proces
23. Trusler herunder forstyrrelser
24. Målsætning
25. Indsatsprogram
26. Virkemidler herunder tilskudsordninger
27. Andre naturbeskyttelsesinteresser
28. Klima
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter 1-13.
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. Oplysninger om arter, der ikke planlægges for
DN Jammerbugt og DOF Nordjylland ønsker at der i naturplanens områdebeskrivelse beskrives
andre værdifulde naturinteresser end de arter og naturtyper der udgør udpegningsgrundlaget. DN
Jammerbugt og DOF Nordjylland oplyser i deres høringssvar om en lang række arter.
Nogle af de nævnte arter findes allerede i områdebeskrivelsen. Naturstyrelsen har taget stilling til
de øvrige foreslåede arter, og vurderer at de ifølge retningslinjerne for naturplaner ikke kan indgå i
områdebeskrivelsen.
Der henvises desuden til det generelle høringsnotat om andre naturbeskyttelsesinteresser.
2. Trusler
Et par indsigere kommenterer mangler i trusselsafsnittet. Her er kun kommenteret på de trusler, der
ikke allerede fremgår af trusselsafsnittet, og som vedkommer naturplanen.
DN Jammerbugt og DOF Nordjylland påpeger, at forstyrrelse og nedslidning, pga. en stigende
rekreativ udnyttelse af naturområderne, er en trussel.
Færdsel er reguleret mange steder i området gennem gældende lovgivning som
reservatbestemmelser og naturbeskyttelsesloven. Kun forstyrrelse af fugle, der ikke kan flyve i deres

fældningstid, samt af ynglende dværgterne vurderes at være en trussel, som skal undersøges
nærmere. Naturstyrelsen (som vildforvaltningsmyndighed) undersøger og vurderer i forbindelse
med handleplanlægningen, hvor og i hvilket omfang, der er behov for konkret indsats.
Høringssvarene giver ikke anledning til ændring i trusselsafsnittet.
3. Mangler i målsætning af plantageområde og landbrugsområde
DN Jammerbugt og DOF Nordjylland mener, at den overordnede målsætning bør omfatte hele det
udpegede Natura 2000-område, og ikke kun de udpegede naturtyper og arter. Målsætningen bør
efter DN Jammerbugts og DOF Nordjyllands opfattelse indeholde en plan for tilbageførelse af den
del af klitplantagen, som ligger indenfor Natura 2000, til naturskov og klithede.
Også DN Nordthy efterspørger en beskrivelse af potentialet for genskabelse af lysåbne naturtyper i
nuværende plantageområder.
Natura 2000-planlægningen omfatter udelukkende de udpegede naturtyper og arter. Se mere om
dette i det generelle høringsnotat.
Da Naturstyrelsen vurderer, at der flere steder i området er potentiale for udvidelse af arealet med
de lysåbne klitnaturtyper, herunder klithede, er dette langsigtede mål allerede indskrevet i
naturplanens overordnede målsætning. Vi har ingen sigtelinje til udvidelse af disse naturtyper i 1.
planperiode, og det er ikke op til naturplanen at konkretisere, hvor en sådan udvidelse skal foregå.
Der står i afsnittet ”baggrund for overordnet målsætning”, at området indeholder potentiale for
udvidelse og sammenkædning af arealet med mosaik af klittyper.
DN Jammerbugt og DOF Nordjylland mener, at naturplanen er mangelfuld, da den kun omhandler
naturtyper og arter i habitatområdet og ikke hele det udpegede område. De mener, der mangler en
plan for landbrugsarealerne inden for Natura 2000-området, som udgør væsentlige
fourageringsområder for flere træk- og ynglefugle, men som desuden udgør den største trussel mod
arter og naturtyper i habitatområdet med næringsbelastning.
Naturplanen planlægger kun for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Se mere om dette i
det generelle høringsnotat.
I naturplanen sikres levesteder for fugle, og det er ikke op til naturplanen at pege på, hvor
indsatsen skal ske. Truslen næringsbelastning tages der hånd om via husdyrlovgivningen og
vandplanlægningen.
Høringssvarene fører ikke til ændringer i naturplanens målsætning.
4. Retningslinje om sikring af rørskov
Thisted Kommune påpeger, at planens retningslinje 3.3: Fredning af rørskov mod høst af tagrør,
forhindrer reetablering af åben rørsump i gamle rørskove, hvilket fastholder rørskoven i de sene
successionsstadier. Dette kan have negativ indvirkning på antallet af egnede, våde redesteder for
rørdrum.
Kommentaren er ikke længere relevant, da den specifikke retningslinje om sikring af rørskov som
levested for rørskovsynglende fugle er slettet af planen. Sikring af rørskov var indskrevet som en
retningslinje under sigtelinje 3: Sikring af ikke-beskyttede naturtyper og levesteder. Men generelt er
rørskovene beskyttet via §3 i naturbeskyttelsesloven, og falder derfor ikke ind under sigtelinje 3.
Desuden er levestederne sikret i den generelle retningslinje 1.5.

I forbindelse med sletning af sigtelinjen, og på baggrund af kommunens kommentar, er truslen
rørhøst slettet i trusselsafsnittet.
5. Faglig udredning i bilag 2
Thisted Kommune spørger til ”faglig udredning”, som er brugt som virkemiddel i bilag 2 under
naturtyperne 1110 og 1140.
Virkemidlet faglig udredning var brugt for naturtyperne i forbindelse med truslen om invasive
arter. Der skulle have stået ”ingen virkemidler”, så det svarer til det, der står i trusselsafsnittet.
Det bliver rettet i planens bilag 2, til ingen virkemidler.
6. Forhold til fredningsbestemmelser
Jammerbugt Kommune oplyser at fredningen af Vejlerne kan være i konflikt med målsætningen for
området. Fredningen siger, at den nuværende vandstand ikke må ændres, og at de udstrakte
bevoksninger af tagrør skal bevares.
Der findes endnu ikke en egentlig fredning af Vejlerne. Det kommunen henviser til, er en
privatretslig deklaration fra 1958, og den fredningsmæssige beskyttelse af Vejlerne er
Statsministeriets bekendtgørelse af 28. april 1960, der opretter Vejlerne som videnskabeligt
reservat. Denne bekendtgørelse omfatter ikke de nævnte begrænsninger, der dog stadig gælder i
den privatretslige deklaration. Det videnskabelige reservat er gældende indtil det ophæves i
forbindelse med gennemførelse af en fredningssag.
7. Søer i tilstandsafsnittet
Thisted Kommune spørger, hvorfor der i planen er nævnt to søer, med hver to naturtyper, når NST
tidligere har oplyst at de kun kan indeholde en naturtype hver.
De omtalte sødata er i mellemtiden blevet tilrettet. Data kan findes i naturdatabasen.
8. Adgangsregulering
Friluftsrådet Nordvest foreslår, at der i planen indskrives, at der skal findes en løsning, der både
sikrer fugle og sæler beskyttelse, men samtidig sikrer at forskellige former for sejlads kan foregå
hensigtsmæssigt. De opfordrer til, at man præciserer nærmere hvor, hvornår og hvordan
forstyrrelser konkret finder sted, før der foretages yderligere adgangsbegrænsninger.
I indsatsprogrammets retningslinje 1.6 står, at Naturstyrelsen (som vildforvaltningsmyndighed)
undersøger og vurderer, hvor og i hvilket omfang, der er behov for konkret indsats.
Høringssvaret giver ikke anledning til yderligere præcisering i planen.
9. Forslag til virkemidler
Thisted Kommune, DOF Nordvestjylland, Friluftsrådet Nordvest, BFN, Aage V. Jensen Fonden,
DN Jammerbugt, DOF Nordjylland, DN Vesthimmerland Vest, DN Nordthy og Greenpeace
foreslår en række konkrete tiltag for området.
De foreslåede tiltag er for konkrete til Natura 2000-planen. Der henvises endvidere til det generelle
høringsnotat om virkemidler og indsatsprogram.

10. Fældene trækfugle
Danmarks Jægerforbund forstår ikke ordlyden i sætningen om forstyrrelse i trusselsafsnittet.
Sætningen vil blive omformuleret.
11. Ændring af tekst om hvinand
Danmarks Jægerforbund mener at teksten i indsatsprogrammet om hvinand bør ændres fra efterår til
sensommer.
Naturstyrelsen har i forbindelse med ensretning af naturplanerne omskrevet hele det afsnit, der
henvises til, så artsspecifikke forhold er udeladt. Sætningen fremgår derfor ikke længere af
naturplanen, og høringssvaret har derfor ikke længere relevans for naturplanen.
12. Ændret hydrologi på marker
Annie og Steen Andersen vil kompenseres, hvis ændret hydrologi berører deres marker.
Der kommer en tilskudsordning under landdistriktsordningerne, hvor der kan gives kompensation
for hydrologi. Se i øvrigt det generelle høringsnotat om virkemidler herunder tilskudsordninger.
13. Beskyttelse mod forstyrrelser og beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer
Annie og Steen Andersen spørger til, hvordan beskyttelse mod forstyrrelser og beskyttelse af
utilstrækkeligt beskyttede arealer skal forstås. De er bekymrede for, om de bliver begrænsede i
deres benyttelse af egne arealer til f.eks. udflugt eller jagt.
Jagt er ikke vurderet som en trussel i dette Natura 2000-område, og reguleres som hidtil efter
gældende lovgivning. To forstyrrelser nævnes som trusler i planen: Forstyrrelse af rastende fugle, i
den periode, hvor de ligger på åbent vand og fælder deres svingfjer så de ikke kan flyve, samt
forstyrrelse af ynglende dværgterne som yngler på stenede strande. Se desuden i det generelle
høringsnotat i afsnittet: trusler herunder forstyrrelser.
Se under indsatsprogram i det generelle høringsnotat, hvor formuleringen om beskyttelse af
utilstrækkeligt beskyttede arealer er forklaret.

Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 16
I planen er der på baggrund af de indkomne bemærkninger omformuleret i teksten om truslen
forstyrrelse, slettet truslen rørhøst og foretaget rettelser af bilag 2, så det svarer til planen.

Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 16
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget
justeringer af teksten i områdebeskrivelsen, trusselsafsnittet, igangværende pleje og genopretning,
tilstands-, prognose- og målsætningsafsnittet, modstridende interesser og indsatsafsnittet.
Trusler mod hvid stork er slettet, da disse ikke er afgørende for, om den findes i området. Også
indsatser for hvid stork er slettet. Truslen trafikdrab er slettet som trussel for odder, da arten har
gunstig bevaringsstatus. Forstyrrelse af dværgterne er genindsat i planens trussels- og
indsatsprogram, og skal undersøges nærmere af Naturstyrelsen. Prognosen er for flere fugle

ændret. Den modstridende naturinteresse mellem rørskovslevende fugle og engfugle er slettet, da
det alligevel ikke vurderes at være en modstridende interesse. Retningslinje om sikring af levesteder
for arter er i forbindelse med ensretning af planerne, ændret og forkortet betragteligt, så der nu er
udeladt artsspecifikke detaljer.
På baggrund af oplysninger fra NaturErhvervstyrelsen om fiskeri med større fiskefartøjer, er der
foretaget justeringer til teksten i trusselsafsnit samt tilføjet bilag 5.
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. 16 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. 16. 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, idet teksten om truslen
forstyrrelse er omformuleret, truslen rørhøst er slettet og der er foretaget rettelser af bilag 2, så det
svarer til planen.
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget
justeringer af teksten i områdebeskrivelsen, trusselsafsnittet, igangværende pleje og genopretning,
tilstands-, prognose- og målsætningsafsnittet, modstridende interesser og indsatsafsnittet.
Trusler mod og indsatser for hvid stork og odder er slettet. Forstyrrelse af dværgterne er genindsat i
trussels- og indsatsprogram. Prognosen er for flere fugle ændret. Modstridende naturinteresse
mellem rørskovslevende fugle og engfugle er slettet. Retningslinje om sikring af levesteder for arter
er ændret, så artsspecifikke detaljer er udeladt.
På baggrund af oplysninger fra NaturErhvervstyrelsen om fiskeri med større fiskefartøjer, er der
foretaget justeringer til teksten i trusselsafsnit samt tilføjet bilag 5.
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.

Til Natura 2000-plan nr. 16 er der modtaget i alt 19 høringssvar:
ID1743 Thisted Kommune

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

ID1991 Jammerbugt Kommune

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

ID3928 Morsø Kommune

se det generelle høringsnotat

ID1470 Vesthimmerlands Kommune

se det generelle høringsnotat

ID149 Foreningen Muslingeerhvervet

se det generelle høringsnotat

Danmarks Naturfredningsforening
(DN), lokalafdelingerne
ID1366
se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat
Jammerbugt, Vesthimmerland
Vest og Nordthy
ID1696

Danmarks Naturfredningsforening
se det generelle høringsnotat
Nordjylland (DN Nordjylland)

ID1943

Biologisk Forening for
Nordvestjylland (BFN)

ID1979

Dansk Ornitologisk Forening
se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat
(DOF), afdelingen for Nordjylland

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

ID2067 Limfjordsrådet

se det generelle høringsnotat

ID2546 WWF Verdensnaturfonden

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

ID2765 Nordjysk Landbrug

se det generelle høringsnotat

ID2784 Friluftsrådet Nordvest

se herværende høringsnotat

ID2903 Aage V Jensen Naturfond

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

ID3652 Danmarks Fiskeriforening

se det generelle høringsnotat

ID3678 Danmarks Jægerforbund

se herværende høringsnotat

ID3936

Dansk Ornitologisk Forening
(DOF), Nordvestjylland

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

ID4023 Greenpeace

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

ID3866 Annie og Steen Andersen

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N16 Løgstør Bredning, Vejlerne
og Bulbjerg
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 er, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår
gunstig bevaringsstatus. Målet er, at området udgør et stort sammenhængende naturområde
med fjorden, vådområderne og kystskrænterne som vidstrakte og sammenhængende forekomster, der rummer velegnede levesteder for områdets eng-, hav- og kystfugle samt sæler.
Fuglebeskyttelsesområdernes kombination af brakvandssøer og strandenge samt ferske søer,
enge og rørskove sikres som yngle- og fourageringssteder for de truede og sjældne ynglefugle
almindelig ryle, brushane, plettet rørvagtel, sortterne, dværgterne og dværgmåge. Der sikres
rastepladser for de sjældne trækfugle skestork og pomeransfugl samt trækfuglene pibesvane,
sangsvane, kortnæbbet gås, grågås, sædgås, pibeand og krikand der er nationale ansvarsarter. I konflikten mellem levesteder for rørskovslevende fugle og engfugle, sikres gammel veludviklet rørsump og rørskov, mens tilgroningsstadier af strandenge og ferske enge sikres lysåbne. På inddæmmede strandenge prioriteres gode ynglevilkår for brushane over god tilstand
af strandengene, hvor dette er en konflikt.
Klitområdet ved Bulbjerg sikres som sammenhængende mosaik af klitnaturtyper, og det søges
udvidet. Strandengene sikres som sammenhængende forekomster. Hvor der på Livø er mosaik
af lysåbne naturtyper og krat- og skovnaturtyper, prioriteres naturlig succession til krat- og
skovnaturtyper over de lysåbne naturtyper.
Områdets truede naturtyper og nationalt vigtige forekomster af naturtyper sikres. Arealet med
rigkær, kalkoverdrev og surt overdrev udvides, og forekomsterne søges sammenkædet, hvor
det er muligt.
Limfjordens marine naturtyper samt fersk- og brakvandssøer i området sikres med god vandkvalitet og et varieret bundlevende dyre- og planteliv, der danner fødegrundlag for gunstige
bestande af yngle- og trækfugle samt spættet sæl. I de inddæmmede områder i Vejlerne prioriteres ferskvandssøer (kransnålalgesø) højere end brakvandssøer (lagune) undtagen i Østerild
Fjord, der holdes som lagune.
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Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje
og hydrologi, en lav næringsstofbelastning, og gode sprednings- og etableringsmuligheder for
arterne.
Relevante planer
Inden for Natura 2000-området findes fredningerne:
Skårup Odde, Feggeklit, Bulbjerg, Lild Strand-Bulbjerg, Harkens Bakke-Troldsting, Vejlerne,
Livø, Aggersund Skrænter, Næsby Dale, Lendrup Strand og Frederik den 7.’s Kanal.
Desuden findes natur- og vildtreservaterne:
Vejlerne, Aggersborggård, Livø Bredning, Lønnerup Fjord, Ejerslev Røn, Løgstør Bredning og
Skarrehage.
Skov- og Naturstyrelsen har udlagt størstedelen af de kortlagte skovnaturtypearealer på Livø
som urørt løvskov med græsning (ca. 35 ha). Desuden er der planlagt rydning og hegning af
et større overdrevsareal.
Morsø Kommune har på arealer indenfor Feggeklit-fredningen for nyligt ryddet for opvækst af
vedplanter samt bekæmpet rynket rose og sikret afgræsning.
I Vejlerne har der været en lang række tiltag til sikring af engfuglenes ynglebestande og søernes vandkvalitet. En driftsplan for Vejlerne er udarbejdet af Cowi for Vejlernes Naturråd.
Driftsplanen dækker de arealer, som ejes af Aage V. Jensens Fonde.
I klitområdet ved Bulbjerg er afsluttet et LIFE-projekt (2001-2005) om klithede.
I de vestlige Vejler er et LIFE-projekt om engfugle i gang.
Genopretning I 2006 af Vilsted Sø umiddelbart uden for Natura 2000-området bidrager til at
reducere udledningen af næringsstoffer til Løgstør Bredning.
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.
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil de lysåbne naturtyper risikere en fortsat
tilgroning af høje urter, vedplanter og invasive arter. Flere naturtyper vil på grund af øget tilgroning have risiko for yderligere fragmentering. Uhensigtsmæssig hydrologi som følge af
grøftning og dræning vil fortsat være en trussel for områdets fugtige naturtyper.
Ligeledes vil fuglenes levesteder have risiko for tilgroning eller for at blive plejet uden hensyntagen til arternes specifikke habitatkrav. Tilgroning vil både forringe fuglenes yngleområder og
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fourageringsmuligheder. Ligeledes vil uhensigtsmæssig hydrologi på især strandenge og ferske
enge fortsat bevirke udtørring af ynglesteder og fourageringssteder for områdets fugle.
Jo længere tid der går, inden man sikrer en passende naturpleje af de lysåbne naturtyper, des
svære bliver det at modvirke tilbagegang i de tilknyttede arters levested. Dette gælder både
de naturtype-karakteristiske arter samt arter og fugle på udpegningsgrundlaget.
Dette betyder, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget risikerer en forværring af deres
tilstand, og at gunstig bevaringsstatus gradvist vil blive vanskeligere at opnå eller fastholde.
Bevaringsprognose er gunstig eller vurderet gunstig for:
- Odder, da bestanden er stor og stabil. Vejlerne menes at rumme Danmarks største bestand.
- Spættet sæl, da bestanden er stor og forholdsvis stabil.
- Ynglefuglene rørdrum og rørhøg, da bestanden har været stabil-stigende, og levestederne vurderes at danne grundlag for opretholdelse af bestanden.
- Træk- og ynglefuglen trane, da bestandsudviklingen er positiv, og egnede levesteder
vurderes at være til stede. Den vurderes gunstig som ynglefugl på trods af at ynglebestanden er lille og at arten kun har ynglet her siden 2002.
- Trækfuglen skestork. På trods af, at bestanden er lille og sårbar, er den i fremgang, og
denne fremgang vurderes at kunne fortsætte.
- Trækfuglen sangsvane, da bestanden er stor og stabil og da egnede levesteder vurderes at være til stede.
- Trækfuglene kortnæbbet gås og grågås, da bestandsudviklingen er positiv, og egnede
levesteder vurderes at være til stede.
- Trækfuglen vandrefalk, da levesteder og byttedyr vurderes at være til stede.
- Trækfuglen hjejle, da bestanden vurderes at være stabil. De raster flere steder i Thy,
og ikke altid inden for området.
Bevaringsprognose er ugunstig eller vurderet ugunstig for:
- De fire marine typer: Sandbanke, vadeflade, bugt og rev, på grund af for stor tilførsel
af næringsstoffer fra oplandet og tilstødende havområder, forhøjede niveauer af miljøfarlige stoffer og invasive arter. Den marine type rev endvidere på grund af fiskeri med
bundslæbende redskaber.
- Næringsrig sø og lagune på grund af stor belastning med næringsstoffer fra oplandet.
- Søbred med småurter, brunvandet sø og kransnålalge-sø, da kvælstofdepositionen vurderes at overskride laveste tålegrænse på hele arealet.
- Strandeng på grund af afvanding, næringspåvirkning fra tilstødende driftsarealer og lav
saltvandspåvirkning.
- Grå-/grøn klit og klithede på grund af tilgroning med vedplanter og invasive arter og
fordi laveste tålegrænse for kvælstofdeposition er overskredet på alle arealerne.
- Forklit og havtornklit, da laveste tålegrænse for kvælstofdeposition vurderes at være
overskredet på hele arealet.
- Tør hede, da laveste tålegrænse for kvælstofdeposition er overskredet på alle arealerne.
- Våd hede og kildevæld på grund af at laveste tålegrænse for kvælstofdeposition er
overskredet på alle arealerne og over 25 % af arealet er i strukturklasse III-V.
- Klitlavning, på grund af afvanding, tilgroning med vedplanter, da laveste tålegrænse for
kvælstofdeposition er overskredet på alle arealerne og at over 25 % af arealet er i
strukturklasse III-V.
- Kalkoverdrev på grund af tilgroning med vedplanter og invasive arter, og fordi laveste
tålegrænse for kvælstofdeposition er overskredet på to tredjedele af arealet og over 25
% af arealet er i strukturklasse III-V.
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Surt overdrev på grund af tilgroning med vedplanter og invasive arter, og fordi laveste
tålegrænse for kvælstofdeposition er overskredet på hele arealet og over 25 % af arealet er i strukturklasse III-V
Tidvis våd eng pga. afvanding, tilgroning med vedplanter og da over 25 % af arealet er
i strukturklasse III-V.
Rigkær på grund af tilgroning og afvanding.
Bøg på mor, stilkege-krat, skovbevokset tørvemose, elle- og askeskov, da laveste tålegrænse for kvælstofdeposition er overskredet på hele arealet.
Ynglefuglen hvid stork, da den er forsvundet som ynglefugl.
Ynglefuglen plettet rørvagtel, da der muligvis ikke er en fast lokal bestand, men på
trods af, at der i området vurderes at være egnede levesteder til en bestand.
Ynglefuglen engsnarre på grund af lille og ustabil bestand og få velegnede levesteder i
området.
Ynglefuglene alm. ryle og brushane da bestandene er meget små og i stærk tilbagegang, og da levestederne er truet af udtørring, tilgroning og prædation.
Ynglefuglen dværgmåge, på grund af meget lille, ustabil bestand og da den kun har
haft få, spredte yngleforsøg samt på grund af tilbagegang i hættemågebestanden, som
den yngler beskyttet af.
Ynglefuglen fjordterne, da bestanden er ustabil, og på grund af prædation og da levestederne er truet af tilgroning og udtørring og på grund af forringede fourageringsmuligheder grundet dårlig vandkvalitet.
Ynglefuglen havterne, da den pt. er forsvundet som ynglefugl i to af de tre fugleområder, og da bestanden i det tredje er ustabil. Desuden er den truet af prædation, og levestederne er truet af tilgroning og udtørring. Fødegrundlaget er forringet på grund af
dårlig vandkvalitet.
Ynglefuglen dværgterne pga. lille og meget sårbar bestand, bl.a. i forhold til forstyrrelse
i yngletiden, samt pga. få, velegnede levesteder i området.
Ynglefuglen sortterne, på grund af lille og svingende bestand, og da levestederne er
truet af tilgroning og udtørring.
Yngle- og trækfuglen klyde, da bestanden svinger meget og da den er forsvundet fra
det ene fuglebeskyttelsesområde. Levestederne er truet af udtørring og tilgroning.
Trækfuglen pibesvane, da bestanden er svingende og faldende på trods af at levesteder
er til stede.
Ynglefuglene pibeand og krikand, pga. ustabile bestande og da deres fødegrundlag
(bundvegetation) er truet af eutrofiering af vandområderne.
Ynglefuglen hvinand og toppet skallesluger, da bestandene er gået tilbage, og da fødegrundlaget er truet af eutrofiering af fjorden.

Bevaringsprognose er ukendt for:
- Strandvold med enårige planter, strandvold med flerårige planter, kystklint/klippe, enekrat, da naturtyperne ikke er tilstandsvurderet i forbindelse med kortlægningen.
- Enårig strandengsvegetation, hvid klit, grårisklit og enebærklit da naturtyperne ikke er
registreret i forbindelse med kortlægningen.
- Vandløb med vandplanter på grund af manglende data.
- Ege-blandskov, da naturtypen ikke er fundet i forbindelse med kortlægning.
- Havlampret, stor vandsalamander og damflagermus på grund af for spinkelt datagrundlag.
- Blå kærhøg og pomeransfugl på grund af for få data om bestandsstørrelse.
- Sædgås, da datagrundlaget er for spinkelt.
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c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt
På Livø prioriteres naturlig succession imod skov- og krat-naturtyper. Med planens gennemførelse vil dette fortsat reducere arealet og tilstanden af lysåben natur som surt overdrev og kildevæld på Livø. Med planens gennemførelse vil det samlede areal af surt overdrev dog øges.
På inddæmmede strandenge prioriteres gode ynglevilkår for brushane over god tilstand af
strandengene, hvor dette er en konflikt. Med planens gennemførelse vil dette hindre de berørte
strandenge i at opnå gunstig naturtilstand.
Planens gennemførelse vurderes ikke at få negative konsekvenser for andre naturtyper eller
arter der udgør områdets udpegningsgrundlag.
Ligeledes vurderes planens gennemførelse ikke at få negative konsekvenser for områdets
kendte rødlistede plantearter dansk kambunke, dansk rundbælg (endemisk), klit øjentrøst,
kær-fnokurt, strand-hornskulpe, purpur gøgeurt og kødfarvet gøgeurt, eller de kendte bilag IVarter markfirben, strandtudse og spidssnudet frø.
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 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg gælder:
1.1

1.2

1.3

1.4

Reduktion af kvælstof-deposition på områdets habitatnaturtyper forventes at ske
gennem en kommende ændring af husdyrgodkendelsesloven jf. regeringsudspillet
Grøn Vækst, april 2009. Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres,
herunder fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, spildevand og fodring. For
marine naturtyper, større søer og vandløb reguleres tilførslen af næringsstoffer via
vandplanen.
Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi på arealer med
strandeng, fugtig klitlavning, tidvis våd eng, kildevæld, rigkær, samt på yngle- og
fourageringssteder for rørdrum, hvid stork, rørhøg, trane, plettet rørvagtel, klyde,
alm. ryle, brushane, dværgmåge, fjord-, hav- og sortterne. Skovnaturtyperne sikres
en skovnaturtypebevarende drift og pleje. Det undersøges nærmere, hvor der er
behov for at skabe mere hensigtsmæssig hydrologi i skovnaturtyperne, og disse
steder sikres den for skovnaturtyperne mest hensigtsmæssig hydrologi .
De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje, og vandløb med vandplanter sikres gode fysiske og kemiske forhold samt kontinuitet og miljøvenlig vandløbspleje. Dette vil samtidig begunstige levestedsforholdene for odder og havlampret. 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. Klitnaturtyperne findes overvejende i sammenhængende områder med naturtyperne i mosaik, hvorfor områderne oftest med fordel kan plejes i sammenhæng.
Der sikres velegnede levesteder for:
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Havlampret – Sikre tilstrækkeligt fødeudbud i fjorden, hvilket forudsætter god
vandkvalitet, samt sikre fri vandring i og til vandløb med gode fysiske forhold og
velegnede gydebanker.
Stor vandsalamander – Sikre lysåbne søer og vandhuller med rent vand samt velegnede terrestriske fouragerings- og overvintringsbiotoper.
Damflagermus - Sikre velegnede fourageringsarealer, yngleområder og uforstyrrede
overvintringsområder. De kendte yngle- og overvintringsområder findes udenfor
dette Natura 2000-område.
Odder - Sikre velegnede levesteder i og omkring vandløb.
Spættet sæl – Sikre levesteder og fødegrundlag.
I fuglebeskyttelsesområderne sikres der for fuglene på udpegningsgrundlaget en
drift/pleje af deres levesteder, der tager hensyn til fuglenes forskellige krav til
ynglehabitat og fouragerings- og rasteområde, så forskellige krav til salinitet,
vandstand og vegetations-højde og -tæthed bliver imødekommet på passende
arealer:
Rørdrum som ynglefugl – Sikre urørt rørskov med stabil, høj vandstand, samt sikre
fødegrundlaget, hvilket kræver god vandkvalitet.
Hvid stork som ynglefugl – Sikre velegnede redepladser og store velegnede fourageringsarealer med våde, afgræssede enge nær rederne.
Rørhøg og trane som ynglefugle – Sikre urørt rørskov med stabil høj vandstand.
Plettet rørvagtel som ynglefugl – Åben rørsump med stabil lav vandstand sikres som
ynglested.
Engsnarre som ynglefugl – Sikre fugtig, uforstyrret eng/mose med ekstensiv drift,
der foregår uden for yngletiden.
Klyde, almindelig ryle og brushane som ynglefugle – Våde enge sikres som ynglested med høj, stabil vandstand og en lav vegetationshøjde i fuglenes yngleperiode
samt med tuedannelser og småøer med minimal prædation til redeplacering. I
nærheden sikres lavvandede fourageringsområder med stort udbud af bunddyr,
hvilket forudsætter god vandkvalitet.
Dværgmåge som ynglefugl – Sikre åben rørsump med høj, stabil vandstand og tuedannelser til redeplacering samt god vandkvalitet, der understøtter en høj insektproduktion.
Fjordterne og havterne som ynglefugle – Sikre våde enge med lav vegetation og
høj, stabil vandstand og tuedannelser eller småøer med minimal prædation til redeplacering. Til fouragering i nærheden sikres åbne vandflader med rigt udbytte af
fisk, hvilket forudsætter god vandkvalitet.
Dværgterne som ynglefugl – Sikre uforstyrrede yngleområder på åbne kyster og
stenede strande, med fourageringsmulighed i nærheden, som rummer rigeligt
med småfisk.
Sortterne som ynglefugl – Sikre våde enge og åbne sumpområder (overgangszoner)
med høj, stabil vandstand og lav/åben vegetation samt småøer til redeplacering. I
nærheden sikres åbne vandflader med undervandsvegetation og vandinsekter,
hvilket forudsætter god vandkvalitet.
Skestork som trækfugl – Sikre fourageringsområder i form af lavvandede vandflader
med god fiskebestand, hvilket kræver god vandkvalitet, samt sikre nærliggende
rastepladser til vands.
Pibesvane, kortnæbbet gås og grågås som trækfugle – Sikre raste- og overnatningspladser på større åbne vandflader, inkl. Bygholm Vejle ved høj vandstand.
Sangsvane som trækfugl – Sikre åbne ferske vandflader og kystnære dele af Limfjorden som raste- og overnatningspladser.
Sædgås som trækfugl – Sikre velegnede rastepladser i form af åbne engarealer.
Pibeand og krikand som trækfugle – Sikre rastepladser på engenes våde partier
samt velegnede fourageringsmuligheder i lavvandede søer med bunddække af
vandplanter, hvilket forudsætter god vandkvalitet.
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1.5

1.6
1.7

Hvinand som trækfugl – Sikre god vandkvalitet og dermed fourageringsmuligheder
på småfisk samt forstyrrelsesfrie rastepladser om efteråret, når fuglene ikke er i
stand til at flyve pga. fældning.
Toppet skallesluger som trækfugl – Sikre rigeligt fødegrundlag i Limfjorden, samt
raste- og overnatningspladser på det åbne vand og de store søer i Vejlerne.
Blå kærhøg som trækfugl – Sikre rørskov som overnatningsplads.
Vandrefalk som trækfugl – Sikre åbne vandflader til rast.
Trane og klyde som trækfugle – Sikre rastepladser og gode fourageringsarealer i
form af åbne våde enge med lav vegetation.
Pomeransfugl som trækfugl – Sikre velegnede rasteområder indenfor og udenfor
Natura 2000-området.
Hjejle som trækfugl – Sikre raste- og fourageringspladser i form af græssede enge
og vadeflader.
Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkelte arts sårbarhed
overfor forstyrrelser for damflagermus samt fældende trækfugle, der er specielt
sårbare for forstyrrelser i deres fældningstid. Skov- og Naturstyrelsen undersøger
og vurderer, hvor og i hvilket omfang, der er behov for konkret indsats.
Invasive arter som bjergfyr og rynket rose bekæmpes og deres spredning forebygges efter bedst kendte viden.
For de marine naturtyper sikres, at projekter og aktiviteter ikke skader lokaliteten.

De kommende vandplaner bidrager 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.

Påvirkes

Biologisk mangfoldighed

x

Befolkningen

x

Menneskers sundhed
Fauna og flora
Jordbund
Vand
Luft
Klimatiske faktorer
Materielle goder
Landskab

Ingen påvirkning

Planens indvirkning på

x
x
x
x
x
x
x
x

Redegør for indvirkning
Sikring og forbedring af naturgrundlaget øger
den biologiske mangfoldighed.
De rekreative oplevelser i tilknytning til området
sikres eller forbedres via et forbedret naturgrundlag.
Sikring og forbedring.
Sikring og forbedring via vandplanen og Natura
2000-planen.
Sikring og forbedring af naturgrundlaget, herun-
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der via naturplejetiltag, vil øge landskabsværdien.
-

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

Arealerne med rigkær, kalkoverdrev og surt overdrev udvides og søges sammenkædet.

Sigtelinie 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- og miljølovgivningen
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

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.
Arealer med rørskov sikres som ynglested for rørdrum, trane, rørhøg og plettet rørvagtel, bl.a. mod tagrørsslåning og konvertering til anden naturtype. De sikres mod
forstyrrelser i yngletiden samt sikres en vandstand, der er optimal for ynglefuglene.
Trækfuglene hvinand og toppet skallesluger sikres uforstyrrede rasteområder på
åbent vand, specielt under fældning af svingfjer, hvor de ikke kan flyve (julioktober).
Der sikres uforstyrrede yngleområder for dværgterne på sand- og stenstrande i parrings- og yngletiden.
Der sikres beskyttelse mod ødelæggelse af rev.

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

4.3

Arealet med rigkær øges med ca. 40 ha, arealet med surt overdrev øges med ca. 12
ha og arealet med kalkoverdrev øges med ca. 7 ha.
De truede ynglefugle: Plettet rørvagtel, alm. ryle, brushane, dværgterne og sortterne sikres gunstig bevaringsstatus ved at sikre levestederne en kvalitet og størrelse,
så de kan understøtte henholdsvis 130, 110, 60, 7 og 130 ynglende par. Der sikres
tilstrækkeligt store og egnede yngle- og fourageringssteder for hvid stork.
Fugle under kriteriet om få forekomster: Trækfuglene skestork og pomeransfugl sikres raste- og fourageringsområder af en kvalitet og størrelse, til at understøtte bestande på henholdsvis 60 og 90 trækfugle. Ynglefuglen dværgmåge sikres tilstrækkeligt store, uforstyrrede og velegnede yngle- og fourageringsområder.

Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne og Skov- og Naturstyrelsen m.fl. indenfor rammerne af indsatsprogrammet.

8

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:
På Livø er kortlagt en del mosaikforekomster af lysåbne naturtyper og krat- eller skovnaturtyper. Det resulterer i ugunstige tilstandsvurderinger for de lysåbne andele. På mosaikforekomster af overdrev og enekrat nedprioriteres overdrev til fordel for succession mod egekrat samt
enekrat på skrænterne. Også på mosaik af kildevæld og gammel veludviklet elle- og askesump
nedprioriteres den lysåbne naturtype. På Livø accepteres ligeledes allerede igangværende
succession fra rigkær mod ellesump.
Levesteder for engfugle (heriblandt de truede ynglefugle almindelig ryle og brushane) og levesteder for rørskovs-ynglende fuglearter som rørdrum, rørhøg og trane er en modstridende interesse, da forøgelse af levestederne for den ene gruppe fugle vil betyde en indskrænkning af
de andres levesteder. I Vejlerne prioriteres det højest at have tilstrækkelige arealer med god
afgræsning af strandenge og rigkær som ynglested for engfuglene og fourageringsarealer for
stort set alle fugle på udpegningsgrundlaget. Men der skal samtidig sikres tilstrækkeligt store
arealer med urørt rørskov, som ynglested for rørdrum, rørhøg og trane samt åben rørsump
som ynglested for den truede ynglefugl plettet rørvagtel og dværgmåge. Gamle, veludviklede
rørskovsarealer bevares således, medens tilgroningsstadier af strandenge og ferske enge sikres ekstensiv drift og pleje.
Sluse/dæmningsregulering i Vejlerne medfører, at man kan forskyde forholdet mellem
brakvandssøer (lagune) og ferske søer (kransnålalgesø). Naturtypen lagune er prioriteret på
EU-niveau, men nedprioriteres til fordel for levesteder for fugle på udpegningsgrundlaget bl.a.
den truede brushane. Derved vil ferskvandssøer blive opprioriteret undtagen i Østerild Fjord,
som holdes som brakvandssø.
Strandengene bag inddæmningerne har ringe tilførsel af saltvand og dermed lav salinitet. Derved forsvinder mange salttolerante planter (naturtypekarakteristiske arter), og strandengen
kan derfor ikke opnå en god tilstand. Den lave salinitet er til gengæld en fordel for brushane
som yngler på disse områder. Brushanens ynglevilkår forringes når saliniteten overstiger 5 ‰.
Hvor dette er en konflikt, prioriteres levestedet for brushane højest.
Dette vil også begunstige ynglesteder for bilag IV-arten strandtudse.
i) Overvågning
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpegningsgrundlag og naturværdier via NOVANA og DEVANO overvågningsprogrammer. Desuden afrapporterer Danmark den
nationale indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-kommissionen hvert 6 år.
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det nuværende videns
grundlag for områdets udpegningsgrundlag i forbindelse med naturplanlægningen. Analysen
gennemgår systematisk udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af status for hver enkelt art
og naturtype. Det er hensigten, at denne analyse opdateres i forbindelse med fremtidige planperioder.
j) Ikke teknisk resume
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.
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Det overordnede mål for området er, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår
gunstig bevaringsstatus. De marine naturtyper sikres gunstig naturtilstand og god vandkvalitet
med et varieret bundlevende dyre- og planteliv, som kan danne fødegrundlag for gunstige bestande af yngle- og trækfugle samt spættet sæl. Egnede yngle- og fourageringssteder samt
rastepladser sikres for områdets yngle- og trækfugle. Området sikres, med store sammenhængende områder af lysåbne naturtyper, og naturtyperne sikres en hensigtsmæssig pleje og
hydrologi. Arealet med rigkær, kalkoverdrev og surt overdrev udvides og søges sammenkædet.
I konflikten mellem levesteder for rørskovslevende fugle og engfugle, sikres gammel veludviklet rørsump og rørskov, mens tilgroningsstadier af strandenge og ferske enge sikres lysåbne.
På inddæmmede strandenge prioriteres gode ynglevilkår for brushane over god tilstand af
strandengene, hvor dette er en konflikt. I de inddæmmede områder i Vejlerne prioriteres
ferskvandssøer højere end brakvandssøer undtagen i Østerild Fjord, der holdes som lagune.
Hvor der på Livø er mosaik af lysåbne naturtyper og krat- og skovnaturtyper, prioriteres naturlig succession til krat- og skov-naturtyper over de lysåbne naturtyper.
Hvis ikke planen iværksættes, vil de lysåbne naturtyper risikere en fortsat tilgroning af høje
urter, vedplanter og invasive arter, med yderligere fragmentering til følge. Uhensigtsmæssig
hydrologi som følge af grøftning og dræning vil fortsat være en trussel for områdets fugtige
naturtyper. Tilgroning og uhensigtsmæssig hydrologi vil ligeledes være en trussel mod fuglenes yngle-, raste- og fourageringsområder, der risikerer at blive plejet uden hensyntagen til
arternes specifikke habitatkrav. Herved risikerer naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget
en forværring af deres tilstand, og at gunstig bevaringsstatus gradvist vil blive vanskeligere at
opnå eller fastholde.
En gennemførelse af Natura 2000-planen sikrer og forbedrer den biologiske mangfoldighed og
naturgrundlaget, giver mulighed for større naturoplevelser samt øger de landskabelige værdier.
Natura 2000-planens gennemførelse vurderes ikke at få negative konsekvenser for områdets
udpegningsgrundlag, eller områdets kendte bilag IV-arter, rødlistede arter og ansvarsarter.
Natura 2000-planens gennemførelse vurderes at komplimentere og understøtte eksisterende
fredninger og igangværende plejeforanstaltninger i området.
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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse
for Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

(Natura

2000-område nr. 16).
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: Rev (1170), søbred med småurter (3130), brunvandet sø (3160), våd
hede (4010) og tidvis våd eng (6410) er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag.
Arten skarv er fjernet fra udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde Vestlige Vejler,
Arup Holm og Hovsør Røn (F20).

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.
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Nr.

Naturtype

Regi-

Antal

streret

fore-

areal (ha)

komster

Kilde

Terrestriske naturtyper
2130

Grå/grøn klit

134

23

3

3130

Søbred med småurter

0,4

1

3

3140

Kransnålalge-sø

3,5

3

3

3150

Næringsrig sø

0,4

7

3

3160

Brunvandet sø

0,6

9

3

4030

Våd hede

34

9

3

6230

Surt overdrev

157

28

3

6410

Tidvis våd eng

17

7

3

9110

Bøg på mor

0,4

1

3

9190

Stilkege-krat

18

5

3

91D0

*Skovbevokset tørvemose

15

8

3

91E0

*Elle- og askeskov

11

6

3

Skovnaturtyper

Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 16. Data stammer fra
1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Viborg og Nordjyllands 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.

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).
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Kommune

NH y (kg N/ha)

NO x (kg N/ha)

Total N (kg N/ha)

Heraf stammende fra danske kilder
(%)

Jammerbugt

8

6

14

39 %

Morsø

9

6

15

44 %

Thisted

7

7

14

34 %

Vesthimmerland

10

6

16

48 %

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 15
kg N/ha/år, hvilket er lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og ammonium (NH y ) er højere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale og regionale husdyrhold har en større indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Nedfaldet af NO x ’er – der
overvejende stammer fra transport, energiproduktion og industri – er mindre end landsgennemsnittet.
Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning
Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbelastningen af et 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. 16 ligger mellem 10 og 20 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

Strandeng (1330)

30-40

97%

3%

Forklit (2110)

10-20 (b)

100%

Grå/grøn klit (2130)

10-20 (b)

94%

6%

Klithede (2140)

10-20 (b)

98%

2%

Havtornklit (2160)

10-20 (b)

Klitlavning (2190)

10-25 (d)

Våd hede (4010)

10-25

Tør hede (4030)

10-20

95%

5%

Kalkoverdrev (6210)

15-25

46%

54%

Surt overdrev (6230)

10-20

88%

12%

Tidvis våd eng (6410)

15-25 (f)

87%

13%

Kildevæld (7220)

15-25 (h)

Rigkær (7230)

15-25 (c)

Elle- og askeskov (91E0)

10-20 (b,j)

100%

Bøg på mor (9110)

10-20 (b,j)

100%

Stilkege-krat (9190)
Skovbevokset tørvemose
(91D0)

10-20 (b,j)

100%

100%
100%
100%

100%
84%

16%

100%

10-20 (b,j)
94%

Total

6%

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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RESUME:
Området rummer Vejlerne, et af de vigtigste områder for ynglende- og trækkende vandfugle i Danmark.
Områdets centrale del er den forholdsvis dybe del af Limfjorden, Løgstør Bredning. Midt i bredningen ligger Livø med
en fin naturskov og heder og overdrev, langs kysten af Himmerland rejser stejle kalkskrænter sig og mellem Aggersund
og Vejlerne findes en dynamisk strandengskyst og et mere lavvandet fjordområde. Vejlerne består af 60 km²
vådområde, der er opstået efter en landbrugsmæssigt mislykket landindvinding i 1800’tallet. Vejlerne fremstår i dag
med store søer, vidstrakte strandenge og vel nok landets største rørskove. Nord for Vejlerne findes kalkknuden Bulbjerg
der rummer landets eneste naturlige fuglefjeld. Omkring Bulbjerg findes også et klitlandskab. Løgstør Bredning
rummede tidligere store flokke af overvintrene og fældende dykænder, især muslingeædende arter, men disse er nu helt
forsvundet. Kalkskrænterne omkring Løgstør rummer fine kalkoverdrev. Vejlerne er en af landets vigtigste
vandfuglelokaliteter og således den vigtigste ynglelokalitet for mindst 10 arter, og for mange andre den næst vigtigste.
Rørdrum er en af de vigtigste og Vejlerne rummer op mod 5 % af EU's ynglebestand af arten. Sortterne er en anden af
de vigtige, arten kræver en græsset overgang mellem vand og land, hvor den fouragerer efter insekter. De afgræssede
dele af Vejlerne rummer også meget vigtige yngelforekomster af vandfugle som Almindelig Ryle, Brushane og Klyde.

1. Beskrivelse af NATURA2000-området
Natura 2000-område nr. 16 er udpeget som Habitatområde nr.16, Fuglebeskyttelsesområde nr. 8, 12, 13, 19, 20 og
Ramsarområde nr. 6 med et samlet areal på 44.786 ha (se tabel 1.1, figur 1.1 eller hjemmesiden for Vand og Natur (klik
her)).
Området ligger i de nye storkommuner Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland, Morsø og Skive med store og vigtige
arealer i alle 5 kommuner.
NATURA 2000 områdets samlede areal er 44.768 ha og består af ca. 34.360 ha hav og 7.679 ha land, vist på fig. 1.1. På
land er 8.664 ha af arealet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, heraf ca. 2.729 ha sø. Desuden er der ca. 47 ha
løvskov og 600 ha nåleskov (kilde: Areal Information systemet, Danmarks Miljøundersøgelser)
Inden for Natura 2000-området ligger fredning 787-12: Skårup Odde, fredning 773-5: Feggeklit, 765-1: Bulbjerg, 7652: Lild Strand-Bulbjerg samt fredning 765-3 Harkens Bakke-Troldsting. Desuden findes vildreservat nr. 27 - Vejlerne,
32 – Aggersborggård, 41 – Livø Bredning, 44 – Lønnerup Fjord, 60 – Ejerslev Røn samt 78 – Løgstør.

Nr.
H16
F8
F12
F13
F19
F20
R6

Navn
Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle
Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og
Skarrehage
Østlige Vejler
Lønnerup Fjord
Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør
Røn
Vejlerne og Løgstør Bredning
Samlet areal NATURA 2000

Areal (ha)

Beskyttet Natur

Areal

44.786
1.659

Vandløb

32.551

Enge

619 ha

4.838
457

Mose

1.653 ha

Strandeng

2.655 ha

3.842

Overdrev

43.349
44.786

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/.

Hede

105 km
803 ha

174 ha

Sø

2.760 ha

I alt

8.664 ha

Tabel 1.2. Antal hektar af registreret beskyttet
naturtyper i Natura2000-område 16
(vejledende registrering, Nordjyllands
Amt, feb. 2006 og Viborg Amt, nov 2006).
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1.1 Beskrivelse af områdets natur og dets potentiale
I folderen om Vildtreservatet Vejlerne skriver Skov- og Naturstyrelsen:
”VEJLERNES HISTORIE
Vejlerne i Han Herred var indtil 1870erne lavvandede dele af Limfjorden. Efter krigen i 1864 opstod en national
bevægelse for at skaffe nye landbrugsjorder efter tabet af det frugtbare Sønderjylland. Talrige landvindingsprojekter
startedes landet over - i Vejlerne med engelsk kapital i ryggen. I 1870`erne inddæmmedes Vejlerne, og den tørlagte
fjordbund tilplantedes med krybhvene for at skabe nye græsnings- og høsletsarealer. Landvindingen mislykkedes dog
delvist. Tekniske og økonomiske problemer gjorde projektet til en meget dårlig forretning. 1 1912 blev Vejlerne købt af
et dansk konsortium, og i 1916 blev den bekostelige udpumpning af vand indstillet. Siden har Vejlerne været brugt til
fiskeri, jagt, græsning og høstning af tækkerør.
Vejlerne blev efterhånden til udstrakte rørskove, enge og fladvandede søer. Vandfugle i tusindvis var ikke sene til at
rykke ind i dette paradis. Indtil 1960'erne var fuglelivet meget rigt. En række fuglearter, som nu helt er forsvundet,
ynglede her, bl.a. hedehøg, sandterne, dværgmåge og tinksmed”.
Læs mere på: http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Reservatfoldere/Vejlerne.htm
Langt størstedelen af Natura 2000 området er marine områder, og består derudover af salte- og ferske enge, rørskove,
større og mindre søer samt vandløb. Søerne og vandløb er udover enge omgivet af marker og stejle kystskrænter. På
kystskrænterne findes mange kalk- såvel som sure overdrev og ved skræntfoden desuden væld og rig- og fattigkær. Ud
mod Limfjorden findes strandenge. Overdrevene, rigkærene og strandengene er levesteder for en meget artsrig
vegetation med forekomst af sjældne plantearter. Et meget vigtig yngle- og rasteområde for fugle.
Løgstør Bredning udgør den marine del af habitatområdet. Livø Bredning udgør en del af NATURA 2000 området.

Fig 1.1. Habitatområde 16 og de 5 fuglebeskyttelsesområder
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2. Udpegningsgrundlaget
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde 30 udpeget af hensyn til 31 habitatnaturtyper og 5 arter.
Fuglebeskyttelsesområderne nr. 8, 12, 13, 19 og 20 er udpeget for henholdsvis 5, 6, 24, 4 og 19 arter (se tabel 2.2).

Nr.

Naturtype

Kortlagt
areal (ha)

Antal
forekomster

Arter
1095
Havlampret (Petromyzon marinus)
1166
Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
167
0
1318
Damflagermus (Myotis dasycneme)
3.800
Ét fund
1355
Odder (Lutra lutra)
17.000
God
1365
Spættet sæl (Phoca vitulina)
31.000
God
Naturtyper
1110
Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
5.204
1140
Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
138
1150
*Kystlaguner og strandsøer
1.059
1160
Større lavvandede bugter og vige
26.101
1210
Enårig vegetation på stenede strandvolde
3
2
1220
Flerårig vegetation på stenede strande
23
10
1230
Klinter eller klipper ved kysten
25
6
(2)
(2)
1310
Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand
1330
Strandenge
2.219
48
2110
Forstrand og begyndende klitdannelser
2
1
(2)
(2)
2120
Hvide klitter og vandremiler
2130
*Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit )
136
21
2140
*Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
521
20
2160
Kystklitter med havtorn
8
7
(2)
(2)
2170
Kystklitter med gråris
2190
Fugtige klitlavninger
75
8
(2)
(2)
2250
*Kystklitter med enebær
3140
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
39
5
3150
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
263
22
3260
Vandløb med vandplanter
1,9 km
1
4030
Tørre dværgbusksamfund (heder)
33
9
5130
Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
8
4
6210
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)
90
27
6230
*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
156
28
7220
*Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
1
4
7230
Rigkær
48
26
(1)
(1)
9110
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
(1)
(1)
9160
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
(1)
(1)
9190
Stilkegeskove og krat på mager sur bund
(1)
(1)
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser
(1)
(1)
91E0
*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
Tabel 2.1. Oversigt over de arter og naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af habitatområde 16. * Prioriteret
naturtype. (1) Skov naturtyperne bliver kortlagt af SNS. (2) Naturtypen er ikke kortlagt.

Se kort med naturtyperne og arter på hjemmesiden for Vand og Natur (klik her)
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I tabel 2.2 er vist udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet
Art/EF-fuglebeskyttelsesområde nr.
Skarv
Rørdrum
Hvid Stork
Skestork
Pibesvane
Sangsvane
Sædgås
Kortn. Gås
Grågås
Pibeand
Krikand
Hvinand
Tp. Skallesluger
Rørhøg
Blå Kærhøg
Vandrefalk
Plettet Rørvagtel
Engsnarre
Trane
Klyde
Pomeransfugl
Hjejle
Alm. Ryle
Brushane
Dværgmåge
Fjordterne
Havterne
Dværgterne
Sortterne

8

12

13

19

20
YT
Y
Y

T
T

T
T
T
T
T

Y

T

T

T

T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
Y
T
T
Y
YT
YT
T
T
Y
Y
Y
Y
Y

Y

Y

Y

T

Y
T
T
Y
Y

T
T
Y
Y
Y
Y

Y
Y

Y

Tabel 2.2 Samlet udpegningsgrundlag for de 2 fuglebeskyttelsesområder (Y=udpeget som ynglehabitat for arter, T= udpeget som rastelokalitet for
trækfugl)

2.1 Nyfundne naturtyper og arter
I tabel 2.3 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
1095
Bæklampret
1,3 km
1
4010
Våd hede
0,1 ha
1
6410
Tidvis våd eng
16,7 ha
7
Tabel 2.3. Arter og naturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag for Natura 2000-planens internationale naturbeskyttelsesområder, men som
vurderes at have væsentlig forekomst heri. En * foran artens eller naturtypens kodenummer betyder, at den er særligt prioriteret af EU.

4010 (våde dværgbusksamfund med klokkelyng) og 6410 (tidsvis våd eng) er registreret, men ikke medtaget i
udpegningsgrundlaget.
Engsnarre, Skestork, Pomeransfugl og Trane er arter, der er indvandret siden 1983. Arterne er nu medtaget i
udpegningsgrundlaget. Hvid Stork er forsvundet som ynglefugl i området
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2.2 Naturtyper og arter, som ikke er registreret, men indgår i udpegningsgrundlaget
Naturtype og art

1310
2120
2170
2250

Areal

Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand
Hvide klitter og vandremiler
Kystklitter med gråris
*Kystklitter med enebær

Antal
forekomster
(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

Tabel 2.4. Arter og naturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag for Natura 2000-planens internationale naturbeskyttelsesområder, men som
vurderes at have væsentlig forekomst heri. En * foran artens eller naturtypens kodenummer betyder, at den er særligt prioriteret af EU.

Naturtyperne ikke er blevet kortlagt i forbindelse med kortlægningen i 2004-05, men det forventes at naturtyperne
forekommer i habitatområdet.

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
Marine områder
Basisanalyse II er foretaget for Limfjorden som et samlet farvand. Der er således ikke foretaget en selvstændig analyse
for de enkelte habitatområder. For fjorden som helhed konkluderes følgende:
- Det er sandsynligt, at gældende regionplanmål ikke nås i 2015 på grund af tilførslen af næringsstoffer fra land.
- Det er muligt, at gældende regionplanmål ikke nås, som følge af tilførsel af miljøfarlige stoffer fra land, men der
mangler data til at vurdere dette tilstrækkeligt sikkert.
- Det vurderes, at det er muligt at gældende regionplanmål ikke nås i 2015 som følge af udvaskning af miljøfarlige
stoffer fra skibenes bundmaling. Der mangler data til at vurdere dette tilstrækkeligt sikkert.
- Det vurderes, at det allerede er klart, uden yderligere karakterisering eller overvågning, at gældende regionplanmål
ikke kan nås i områder påvirket af muslingeskrabning.
- Det vurderes, at det er sandsynligt, at gældende regionplanmål ikke nås i 2015, som følge af øvrigt fiskeri. Yderligere
karakterisering og / eller overvågning er nødvendig for at iværksætte foranstaltninger
Vandløb
I hovedparten af vandløbene forventes ikke at kunne opfylde målsætningen i 2015.
Søer
Selbjerg Vejle og Læssø forventes at opfylde målsætningen i 2015. Alle andre søer forventes ikke at opfylde
målsætningen i 2015. Årsagen til manglende målopfyldelse i disse søer er påvirkningen af næringssalte.
For yderligere oplysninger om Vandrammedirektivets basisanalyse I-II henvises til bilag B4 - B6

3.2 Eutrofiering
Hovedparten af de danske naturtyper 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. Udover den luftbårne eutrofiering kan overfladeafstrømning fra omkringliggende landbrugsarealer tilføre
yderligere kvælstof.
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.
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Eutrofiering forskyder konkurrenceforholdet mellem arterne, således at store hurtigvoksende plantearter, som normalt
ikke vil kunne trives i naturtyperne pga. tilførsel af ekstra næringsstoffer, kan etableres og bortskygge/fortrænge lavere,
mere nøjsomme planter. Eutrofieringen kan således ofte erkendes som en ændret artssammensætning (de karakteristiske
arter forsvinder) og en øget vegetationshøjde.
(Se bilag B.2.2., B.2.4. og B.2.6.)

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
ødelæggende for lysåben natur, da lyskrævende, lave planter hurtigt forsvinder, medens tilgroning med urter oftest
kræver længere tid for helt at fortrænge de karakteristiske arter.
Tilgroning kan vurderes ud fra områdernes udnyttelse til græsning / høslet, vegetationens højde, dækningsgraden af
vedplanter og forekomst af negative strukturer, der har relation til tilgroningen.
(Se bilag B.2.1 og B.2.3)

3.4 Hydrologi
Generelt gælder at naturlig hydrologi er væsentlig for de våde naturtyper som f.eks. rigkær. 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.
(Se bilag B.2.4)

3.5 Invasive arter
De invasive arter hører ikke naturligt hjemme i den danske natur. De er typisk blevet indført af mennesket og mange af
dem er efterhånden blevet et stort problem, fordi de spreder sig til naturområderne. Her kan de danne store bestande og
derved fortrænge det naturlige plante- og dyreliv. (se bilag B.2.5 og B.4)
I 2005 blev der i bl.a. Løgstør Bredning fundet en ny rødalge, Japansk havlyng, Heterosiphonia japonica. Den blev
første gang fundet i Holland i 1990. Spredningen menes at være med skibstransport ved udskiftning af ballastvand.

3.6 Arealmæssige ændringer siden 1994
Det er ikke muligt ud fra registreringerne at vurdere om der er arealmæssige ændringer i form af f.eks. arealmæssige
reduktioner e. lign..

3.7 Forstyrrelse af arter
Fremgår af bilagene for de arter, hvor det er relevant (Bilag B.7).

3.8 Andre Trusler
Er beskrevet trusselsvurderingen for arter og naturtyper i bilaget.

4. Plejetiltag, igangværende indsats mm
I Vejlerne, området omkring Vejlerne og Fjordholmene afgræsses store arealer, mange med MVJ-aftaler. Livø
afgræsses af økologisk kvæg og Dådyr.
De Vestlige Vejler er omfattet af et LIFE projekt, som gennemføres for at sikre engfuglene, herunder
engrylen/almindelig Ryle.
Klitheden ved Bulbjerg var en del større projekt ligeledes støttet af LIFE.
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5. Modstridende naturinteresser
Hvis saltholdigheden i en sø med naturtype 3140 (kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger) overstiger 0,5 ‰
karakteriseres den som 1150 (kystlaguner og strandsøer), som er en brakvandssø. Derfor vil en øget udbredelse af
naturtype 1150 betyde en reduktion i naturtype 3140. LIFE- projektet, jfr. afsnit 6 vil betyde, at risikoen for
saltvandsindtrængning i 3140 reduceres eller helt fjernes.
Der kan ske en betydelig tilførsel af næringsstoffer til søerne fra fugle. Især små isolerede søer med naturtypen 3140
(kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger) er sårbare overfor denne tilførsel.
Rydninger/pleje af rørskoven er til fordel for vadefugle/Sortterne, men er til ugunst for Rørdrum, Rørhøg og Plettet
Rørvagtel, idet disse bestande delvis er afhængige af rørskovens (ynglepladsens) arealmæssige udstrækning.
Udbedringer af eksisterende, utætte sluser vil på længere sigt begrænse arealer med marine naturtyper og naturtypen
1330 (strandenge), f.eks. i Vesløs/Arup Vejle.

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:
• Strandvold med enårige (1210)
• Strandvold med flerårige (1220)
• Enårig strandengsvegetation (1310)
• Forklit (2110)
• Hvid Klit (2120)
• Havtornklit (2160)
• Grårisklit (2170)
• Enekrat (5130)
• Urtebræmme (6430)
Skovnaturtyper
Der er behov for kortlægning af skovnaturtyper udenfor de fredsskovpligtige områder:
• Skovklit (2180)
• Bøg på mor (9110)
• Ege-blandskov (9170)
• Stilkege-krat (9190)
• * *Elle og askeskov (91E0)
Søer og vandhuller
Der er generelt behov for kortlægning af søer, vandhuller og damme på under 5 ha:
• Kransnålalge-sø (3140)
• Næringsrig sø (3150)
Arter
Dyrearter
Der mangler generelt data for forekomster af, og den geografiske udbredelse af følgende arter hjemmehørende i
Nordjylland:
•
•
•
•

Kildevælds-vindelsnegl
Skæv vindelsnegl
Stor vandsalamander
Damflagermus
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Fugle
Novana overvågningen af fuglearter giver ikke tilstrækkelig viden til dækning af basisanalysen. Brugen af data fra DOF
giver et rimeligt billede af udviklingen for de enkelte arter, men indsamlingen er tilfældig, og metodemæssig ikke
tilpasset behovet for basisanalysen.
Fisk
Havlampret, stavsild og majsild er ikke moniteret i de marine områder af NJA. Der mangler generelt data for
forekomster af, den geografiske udbredelse og trusselsvurdering for fiskearterne:
•
•
•
•

Havlampret
Flodlampret
Bæklampret
Stavsild

Plantearter (herunder mosser)
• Grøn buxbaumia
• Blank seglmos
Søer: Som i vandrammedirektivets basisanalyse indgår kun de særskilt målsatte søer og søer over 5 ha. Alle vandhuller
og småsøer mangler derfor i denne basisanalyse.
Vandløb: I vandrammedirektivets basisanalyse indgår kun målsatte vandløb, alle øvrige vandløb mangler derfor i denne
basisanalyse.
Der er ikke udført feltundersøgelser med specielt henblik på, at kunne fastslå udbredelse og diversitet af
vandløbsplanter i habitatområdet. Derfor er udbredelse og diversitet af vegetationen meget dårligt kendt. Den er baseret
på den information der kan læses udfra skemaer udfyldt i forbindelse med udtagning af vandløbsfaunaprøver. Ofte er
disse prøver udtaget meget tidligt på året (feb.-april) hvilket er et dårligt tidspunkt når det gælder om at bestemme
planternes udbredelse. Endvidere er de pågældende faunaundersøgelser stationsvise undersøgelser, og repræsenterer
derfor ikke en længere vandløbsstrækning.
Der er ikke gennemført fiskeundersøgelser i vandløbene i habitatområdet med henblik på at bestemme tilstedeværelse
og udbredelse af havlampret m.v.
Terrestriske naturtyper:
Områder, hvor mere end 50 % af området er tilgroet, er ikke kortlagte.
Naturtyper i udpegningsgrundlaget udover de 18 NOVANA naturtyper er ikke kortlagte eller kun sporadisk.
Arter:
Statsskovdistriktet ligger inde med data fra tællinger af Spættet Sæl i Limfjorden gennem en årrække. Disse er ikke
opgjort i nærværende basisanalyse.
DMU har overtaget materialet fra den nu nedlagte feltstation i Vejlerne. I dette materiale vil man uden tvivl kunne finde
supplerende oplysninger om fuglenes forekomst i området.
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7. Lister over tilgængeligt materiale
Fugle:
1. Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne. Faglig rapport fra DMU nr. 350,
2001 (http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR350.pdf)
2. Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektiv. Faglig rapport fra DMU nr. 462, 2004
(http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR462.PDF)
3. Birds of Danish SPAs – trends in occurence. Skov og Naturstyrelsen 1999.
(http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/1999/birds)
4. Reservatnetværk for trækkende vandfugle. Faglig rapport fra DMU nr. 490, 2004
(http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR490.PDF)
5. EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder – kort og områdebeskrivelser. Skov- og Naturstyrelsen 1995
(http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/4E3BC22E-D73A-42BA-B119D70706129EC8/0/EFfuglebeskyttelsesom.pdf)
6. Handlingsplan for truede engfugle. Skov- og Naturstyrelsen 2005
(http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/D736A75D-85AE-43BD-82E3-8CA96CB86C6B/6922/533635.pdf)
7. Truede engfugle, Status for bestande og forvaltning i Danmark. DOF 2003
8. Fuglenes Danmark, DOF 1998
9. Danske Rastepladser for gæs, gåsetællinger 1980-1983, Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen 1986
10. Vejlernes Natur. Status over reservatets mangfoldighed 1998
11. Ynglefugle i Vejlerne 2000, Nyhedsbrev fra DMU
http://www2.dmu.dk/1_om_dmu/2_afdelinger/3_vibi/nyhedsbreve/dmu_kyst_vejlerne_2000.pdf
12. Ynglefugle i Vejlerne 2001, Nyhedsbrev fra DMU
(http://www2.dmu.dk/1_om_dmu/2_afdelinger/3_vibi/nyhedsbreve/dmu_kyst_vejlerne_2001.pdf)
13. Ynglefugle i Vejlerne 2002, Nyhedsbrev fra DMU
(http://www2.dmu.dk/1_om_dmu/2_afdelinger/3_vibi/nyhedsbreve/dmu_kyst_vejlerne_2002.pdf)
14. Ynglefugle i Vejlerne 2003, Nyhedsbrev fra DMU
(http://www2.dmu.dk/1_om_dmu/2_afdelinger/3_vibi/nyhedsbreve/dmu_vibi_vejlerne_2003.pdf)
15. Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet og fugle omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet. Faglig rapport fra DMU nr. 457, 2003.
(http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR457_2udg_www.pdf)
16. DOFbasen (http://www.dofbasen.dk)
17. Rapporter fra Nordjysk Ornitologisk Kartotek, 1990-2004
18. CDrom fra DMU med baggrundsdata til revision af EF-fuglebeskyttelsesområder
19. DOF 1997, Fuglelokaliteter i Viborg Amt
19a. DOF 1998, Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt bind 1 og 2, Nielsen T. og Nielsen M.
20. Overvågning af EF-fuglebeskyttelsesområder 1987, Skov og Naturstyrelsen, Miljøministeriet 1988
Søer:
21. Søerne i De Østlige Vejler, faglig rapport fra DMU, nr. 394
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR394.pdf
Vandløb:
22. Miljøtilstanden i Hanstholm kommune. Rapport fra Viborg Amt.
23. Miljøtilstanden i Thisted kommune. Rapport fra Viborg Amt.
24. IFF-rapport, nr. 13, 1993, Tillæg til udsætningsplan for Thylandske vandløb.
25. IFF-rapport nr. 43, 1995, Udsætningsplan for Thylandske vandløb.
26. Vandrammedirektiv basisanalyse del 2 for Viborg, Nordjylland og Ringkøbing amter. 2005
(http://gis.vibamt.dk/Arealinfo/AI_Page.asp?Page=VandrammeDirektivet&Zoom=150000&CenterX=50500000&
CenterY=628200000 )

Marine områder:
27. Vandmiljø i Limfjorden 2004, Rapport udarbejdet af Ringkøbing, Viborg, og Nordjyllands amter,
http://www.limfjord.dk/rapporter.
28. Vandmiljø i Limfjorden 2003, Rapport udarbejdet af Ringkøbing, Viborg og Nordjyllands amter,
http://www.limfjord.dk/rapporter
29. Bestanden af blåmuslinger i Limfjorden 1993 til 2003, DFU rapport nr. 130-04
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30. Fisk, Fiskeri og Epifauna i Limfjorden 1984-2004, DFU rapport nr. 147-05
31. Muslingeudvalgets rapport, I Sammenfatning og anbefalinger, april 2004
32. Limfjorden i 100 år, klima hydrografi, næringsstoftilførsel, bundfauna og fisk i Limfjorden 1897-2003, Faglig
rapport fra DMU, maj 2006
33. Limfjordens Miljøtilstand. Empiriske modeller for sammenhænge til næringsstoffer, klima og hydrografi. Faglig
rapport fra DMU, maj 2006
34. Statusnotat: Vandmiljø i Limfjorden 2005, Ringkøbing, Viborg og Nordjyllands amter, www.limfjord.dk

12

Bilag
B.1 Datagrundlag for naturtyper og arter
I 2004 og 2005 er der foretaget en kortlægning af de terrestriske habitatnaturtyper inden for habitatområderne (ref.
DMU). 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.1.1er
der vist en oversigt over tilgængelige data for de enkelte naturtyper.
Herunder en oversigt over tilgængelige data
Nr.

Naturtype

Vandmiljøplan

NOVA

NOVANA
(2004 – 2006)

Andre data

Arter
1095
1096
1166
1318
1355
1365

Havlampret (Petromyzon marinus)
Bæklampret (Lampetra planeri)
Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
Damflagermus (Myotis dasycneme)
Odder (Lutra lutra)
Spættet sæl (Phoca vitulina)

X
X
2006
2004

Se bilag B.7.1
Se bilag B.7.6
Se bilag B.7.2
Se bilag B.7.3
Se bilag B.7.4
Se bilag B.7.5

Naturtyper
x
1110
1140

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af
havvand
Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

1150

*Kystlaguner og strandsøer

1160
1210

Større lavvandede bugter og vige
Enårig vegetation på stenede strandvolde

1220
1230

Flerårig vegetation på stenede strande
Klinter eller klipper ved kysten
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 havtorn
Kystklitter med gråris
Fugtige klitlavninger
*Kystklitter med enebær

x

1310
1330
2110
2120
2130
2140
2160
2170
2190
2250
3140

6230

Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller
store vandaks
Vandløb med vandplanter
Tørre dværgbusksamfund (heder)
Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig
bund (* vigtige orkidélokaliteter)
*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller
mindre sur bund

7220

*Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

7230
9110
9160

Rigkær
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig

3150
3260
4030
5130
6210

x

x

Fiskeundersøgelser på lavt
vand 2004
Ålegræs, alger 1985-1988

x

Regionale
overvågningsdata
Forsøgsfiskeri DFU, 19812005
Bestandsopgørelse
blåmuslinger DFU 19932004

Kortlægning
Kortlægning
Overvågning
Kortlægning

Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
x

Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Overvågning
Kortlægning
Overvågning
Kortlægning
Overvågning

Regionale
overvågningsdata
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9190
91D0
91E0

jordbund
Stilkegeskove og krat på mager sur bund
* Skovbevoksede tørvemoser
*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Fugle
Litteraturlistens pkt.
1,3,11,14,18
Litteraturlistens pkt.
1,3,5,11,14
Rørdrum
Hvid Stork
Litteraturlistens pkt. 16
Skestork
Litteraturlistens pkt. 16
Pibesvane
Litteraturlistens pkt. 18
Sangsvane
Litteraturlistens pkt. 18
Sædgås
Litteraturlistens pkt. 3,5
Kortn. Gås
Litteraturlistens pkt. 18
Grågås
Litteraturlistens pkt. 18
Pibeand
Litteraturlistens pkt. 18
Litteraturlistens pkt.
Krikand
3,18,19
Hvinand
Litteraturlistens pkt. 18
Tp. Skallesluger
Litteraturlistens pkt. 18
Litteraturlistens pkt.
1,3,5,11,14
Rørhøg
Litteraturlistens pkt.
3,16,19
Blå Kærhøg
Vandrefalk
Litteraturlistens pkt. 16
Litteraturlistens pkt.
1,5,11,14,16
Plettet Rørvagtel
Engsnarre
Litteraturlistens pkt. 16
Litteraturlistens pkt.
13,14,16
Trane
Litteraturlistens pkt.
1,11,14,19,19a,20
Klyde
Pomeransfugl
Litteraturlistens pkt. 16,19
Litteraturlistens pkt.
Hjejle
4,5,16
Litteraturlistens pkt.
Alm. Ryle
1,5,7,11,14,16,19a
Litteraturlistens pkt.
Brushane
1,3,7,11,14,16
Litteraturlistens pkt.
Dværgmåge
13,14,16
Litteraturlistens pkt.
Fjordterne
1,5,11,14,16
Litteraturlistens pkt.
Havterne
1,5,11,14,19a
Dværgterne
Litteraturlistens pkt. 16,19
Litteraturlistens pkt.
1,3,11,14
Sortterne
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.
Skarv

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.2.3).
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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. 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.

Naturtype kortlagt tilstandsvurderet
ha
ha
1140
0,3
0,0
1150
35,5
0,0
1210
2,5
0,0
1220
22,9
0,0
1230
24,5
0,0
1330
2218,6
2218,4
2110
2,4
2,4
2130
135,7
133,8
2140
520,6
520,6
2160
8,0
3,3
2190
75,1
75,1
3140
38,6
0,0
3150
262,9
0,0
4010
0,1
0,1
4030
33,1
33,1
5130
8,4
0,0
6210
90,0
90,0
6230
155,8
155,8
6410
16,6
16,6
7220
1,3
1,4
7230
47,9
47,9
9190
24,1
0,0
91D0
3,0
0,0
Tabel B.2.1.1. Arealfordeling (ha) af de kortlagte terrestriske
lysåbne habitattyper i natura2000 område 16.
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Strandeng (1330)
2.218 ha
Strukturer
Positive
Negative
U S I
I
24 10
S
27 33 2
U
3 1

Grå/grøn klit (2130)
134 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
I
20 32
S
26 18 1
U
2

Klithede (2140)
521 ha
Strukturer
Negative
I
S
U

Klitlavning (2190)
75 ha
Strukturer
Positive
Negative
U S I
I
S
42 39
U
19

Våd hede (4010)
0,1 ha)
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
I
S
U
100

Tør hede (4030)
33 ha
Strukturer
Positive
Negative
U S I
I
4
S
73 23
U

Kalkoverdrev (6210)
84 ha
Strukturer
Positive
Negative
U S I
I
25 18
S
48
2
U
1

Surt overdrev (6230)
156 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
I
1 31 1
S
35 13
U
17 2

Tidvis våd eng (6410)
17 ha
Strukturer
Positive
Negative
U S I
I
S
17 75
U
8

Kildevæld (7220)
1,4 ha
Strukturer
Positive
Negative
U S I
I
S
65
U
35

Rigkær (7230)
48 ha
Strukturer
Negative
I
S
U

Positive
U S I
87 3
10

Positive
U
S
I
8
36 22
25 9

Tabel B.2.1.2. 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).
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Af tabel B.2.1.2. fremgår, at naturtyperne generelt har flest positive strukturer, og ingen på nær 2190 (klitlavninger)
bærer præg af negative strukturer. 2190 har ca. 1/5 udbredt negative strukturer og samtidig ingen positive strukturer.
1330
Art
annelgræs, slap
annelgræs, strandengelskgræs, strand-

Antal
registreringer

2140

Indenfor Udenfor
1
13

1

3

1

Art

fladbælg, krat-

3

17

katteskæg

4

mælkeurt, almindelig

3

perikon, kantet

1

snerre, lyng-

4

star, hirse-

1

4010

harril

21

2

Art
klokkelyng

2

4030

kogleaks, fåblomstret

1

Art
1

kvik, almindelig

3

kvik, stiv

1

1

16

1

mælde, strand-

Indenfor Udenfor
1

svingel, fåre-

kilebæger, stilket

mælde, spyd-

Antal
registreringer

23

kogleaks, rødbrun

4

sandkryb

17

strandasters

13

Antal
registreringer
Indenfor Udenfor

hedelyng

6

revling

6

6210

Antal
registreringer
Indenfor Udenfor

16

tormentil

4

viol, hunde-

1

ærenpris, læge-

3

6410

Art
1

Indenfor Udenfor

19

2

hvene, kryb-

Art

Antal
registreringer

star, sand-

12

8

Indenfor Udenfor

6230

revling

gåsepotentil

hindeknæ, kødet

Antal
registreringer

Art

Antal
registreringer
Indenfor Udenfor

blåtop

3

bakketidsel

4

frytle, mangeblomstret

3

1

nellike, bakke-

1

strandkamille

2

kalkkarse, stivhåret
klokke,
nøgleblomstret

1

siv, knop-

2

sumpstrå, almindelig

1

knopurt, stor

3

tormentil

5

viol, eng-

1

sumpstrå, enskællet

kodriver, hulkravet

6

svingel, rød

15

4
1

rundbælg

4

trehage, strand-

14

1

star, vår-

2

vejbred, strand-
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7230
Art
star, almindelig

2130
Art

Antal
registreringer
Indenfor Udenfor

star, dværgstar, hirse-

Antal
registreringer
Indenfor Udenfor
15
1
12

dværgbunke, tidlig

3

star, krognæb-

2

hønsetarm, almindelig
hønsetarm,
femhannet

7

star, loppe-

2

1

star, næb-

7

sandskæg

4

star, skede-

5

snerre, gul

6

star, top-

2

star, sand14
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 5 cirkelen, 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).
Den gennemsnitlige N-deposition i forhenværende kommuner Fjerritslev, Løgstør, Morsø, Thisted og Hanstholm, hvori
Natura 2000-området ligger, er mellem 13,3 og 15,6 kg N/ha/år, hvilket er lavere 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 10-25 kg N/ha/år alt
afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed, se tabel B.2.2.3.
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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.

Kommune

NHy (kg N/ha)

NOx (kg N/ha)

Arden

12,4

6,3

Total N (kg N/ha)
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

Morsø

9,9

5,7

15,6

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

Sydthy

7,9

6,0

13,9

Sæby

8,9

6,3

15,2

Thisted

8,0

6,0

14,0

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 forhenværende 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.
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N-belastning (kgN/ha/år) i forhold til tålegrænseintervallet
Habitattype
1330
2110
2130
2140
2160
2190
4010
4030
6210
6230
6410
7220
7230

10 - 12,5
54% (15)
100% (1)
17% (2)
9% (6)
100% (1)*
7% (1)

12,5 - 15
41% (25)

15 - 17,5
5 % (6)

17,5 - 20

20-25

40% (4)
70% (9)

29% (10)
16% (10)

14% (7)
2% (1)

2% (2)

49% (2)

31% (4)

3% (1)

70% (3)
20% (3)
83% (14)
37% (2)

13% (2)
100% (1)
22% (4)
28% (12)
9% (7)
43% (3)
22% (1)
30% (8)

7% (1)
27% (1)
4% (4)

53% (12)

5% (1)
42% (9)
8% (6)
12% (1)
1% (1)

10% (3)
0% (1)
50% (1)
12% (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.. * Tålegrænsen er ikke fastsat.

B.2.3 Tilgroning
B.2.3.1 Vegetationshøjde
Arealandel med lav vegetation
100%

80%

ej vurderet
60%

75-100%
30-75%
10-30%
5-10%

40%

0-5%

20%

0%
1330

2110

2130

2140

2160

2190

4010

4030

6210

6230

6410

7220

7230
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Arealandel med middelhøj vegetation
100%

80%

ej vurderet
60%

75-100%
30-75%
10-30%
5-10%

40%

0-5%

20%

0%
1330

2110

2130

2140

2160

2190

4010

4030

6210

6230

6410

7220

7230

Arealandel med høj vegetation
100%

80%

ej vurderet
60%

75-100%
30-75%
10-30%
5-10%

40%

0-5%

20%

0%
1330

2110

2130

2140

2160

2190

4010

4030

6210

6230

6410

7220

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)
100%

80%
ej vurderet
50-100%

60%

25-50%
10-25%
40%

1-10%
0%

20%

0%
1330

2110

2130

2140

2160

2190

4010

4030

6210

6230

6410

7220

7230

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
100%

80%
ej vurderet
75-100%

60%

30-75%
10-30%
40%

5-10%
0-5%

20%

0%
1330 2110 2130 2140 2160 2190 4010 4030 6210 6230 6410 7220 7230

Figur B.2.3.3. Den procentvise arealandel af græsning og høslet i de kortlagte habitatnaturtyper indenfor Natura 2000-området.
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Tilgroning kan vurderes ud fra områdernes udnyttelse til græsning / høslet, vegetationens højde, dækningsgraden af
vedplanter og forekomst af negative strukturer, der har relation til tilgroningen. I forbindelse med kortlægningen er
behovet for plejeindsats vurderet, jfr. 4.3.2.

Kategorier
1.
2.
3.

Indsatsens omfang

Ingen indsats nødvendig
Mindre indsats i en kortere årrække
En større indsats i en kortere
årrække
4.
Betydelig indsats i en længere
årrække
5
Omfattende og langvaring indsats
Tabel 4.3.2 Kategorierne af plejeindsatser

I tabel 4.3.3 er opgjort et behov for plejeindgreb, svarende til kategori 3 eller større indsats.
Naturtype

Antal områder

Areal, ha

% af samlede
areal

7
90
4
1330
5
17
13
2130
2
10
2
2140
1
14
19
2190
3
7
21
4030
10
28
31
6210
3
2
1
6230
4
13
76
6410
4
2
5
7230
Tabel 4.3.3 Arealer i de enkelte habitatnaturtyper, hvor der skønnet behov for pleje svarende til kategori 3 eller mere.
Antal områder og det samlede areal i ha og % af naturtypen.
Der er ved registreringerne vurderet, at 1330 (strandenge), 2130 (grønsværsklit), 2140 (klithede), 2190 (klitlavninger),
4030 (hede), 6210 (overdrev på kalkholdig bund), 6230 (overdrev på sur bund), 6420 /(tidvis våd eng) og 7230 8rifkær)
mindst har behov for en større plejeindsats i en kortere årrække. For de øvrige naturtyper er det skønnet, at plejebehovet
er af mindre omfang.

24

B.2.4 Hydrologi
B.2.4.1 Afvanding og vandindvinding
Afvanding og vandindvinding
Arealandel i %
100%

80%

3

60%

2
1
40%

0

20%

0%
1330

2140

2190

4010

6410

7220

7230

Tabel 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 i %
100%

80%

3

60%

2
1
40%

0

20%

0%
1330

2110

2130

2140

6210

6230

6410

Tabel B.2.4.2. Oversigt over kystsikring i de kystnære forekomster. 1. Ingen kystsikring i form af tilplantning, barrierer, kystfodring el. lign. 2.
Kystsikring hæmmer ikke naturlig zonering og dynamik (oversvømmelser, erosion, aflejring m.m). 3. Kystsikring hæmmer zonering og dynamik,
oversvømmelser og salt- og vindpåvirkningen. 4. Kystsikring medfører ringe zonering og dynamik. Ingen oversvømmelser og salt- og
vindpåvirkningen er svagt erkendelig. 5. Ingen zonering eller naturlig dynamik. Arealet præget af fersk tørbundsveg. uden vindbrud. 0. Ej vurderet.
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B.2.5 Invasive arter
Arealandel m ed forekom st af invasive arter

100%

80%

60%
ej vurderet
10-30%
1-10%
0%
40%

20%

0%
1330

2110

2130

2140

2160

2190

4010

4030

6210

6230

6410

7220

7230

Figur B.2.5.1 Arealandel med forekomst af invasive arter på de kortlagte habitatnaturtyper i Natura 2000-området

De invasive arter hører ikke naturligt hjemme i den danske natur. De er typisk blevet indført af mennesket og mange af
dem er efterhånden blevet et stort problem, fordi de spreder sig til naturområderne. Her kan de danne store bestande og
derved fortrænge det naturlige plante- og dyreliv.
I tabel 4.3.4 er opgjort i hvilke naturtyper de invasive arter har en dækning på mindst 10-15 %.
Naturtype
Antal områder
Samlet areal, ha Areal, %
Arter
2
8
6 Bjerg-fyr
2130
2
10
2 Bjerg-fyr
2140
Tabel 4.3.4 Naturtyperne, der er truet af invasive arter, antal områder, det samlede areal i ha og % samt eksempler på
invasive arter.
Det er ved registreringerne konstateret, at de invasive arter er en trussel for naturtyperne 2130 (grå klit og
grønsværklitten) og 2140 (klithede). For de øvrige naturtyper er truslen af mindre omfang.

B.2.6 Arealmæssige ændringer siden 1994
Det er ikke muligt ud fra registreringerne at vurdere om der er arealmæssige ændringer i form af f.eks. arealmæssige
reduktioner e. lign..

B.2.7 Forstyrrelse af arter
Gennemgås under hver enkelt art, når det er relevant

B.2.8 Andre Trusler
Gennemgås under hver enkelt art, når det er relevant
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B.4. Marine områder
Kortlægning af naturtyper
Revision af udpegningsgrundlaget, opdeling i følgende naturtyper:
1110 ikke eksponerede sandbanker på lavt vand med eller uden undervandsvegetation. Afgrænses som lavvandede
områder med vanddybder mellem 0 og cirka to meter eller uden dække af ålegræs på luftfotos fra 2004.
1140 mudder- og sandflader blottet ved ebbe.
Afgrænses som kystnære hvide områder på luftfotos fra 2004.
1150 Kystlaguner og strandsøer er områder med stillestående vand som følge af, at materiale lukker arealet ude fra de
øvrige marine områder. EU prioriterer at beskytte denne naturtype.
1160 Større lavvandede bugter og vige.
Afgrænses som områder med vanddybde større end cirka 2 meter.
1170 Rev. Områder hvor havbunden rager op over den omgivende bund og har stenet bund eller anden hård bund.
Antallet og udstrækningen af naturtypen ”rev” i dette habitatområde er ikke kortlagt i detaljer. Der er dog uden tvivl tale
om betydende områder flere steder, blandt andet ved Livøs vestkyst, Ud for Rønbjerg og Næsby Dale, Blinde Røn,
Langegrund og ved Feggesund.

Arter i det våde
Forekomsten af Havlampret, Stavsild og Majsild er ukendt, da der ikke foretages en målrettet monitering af disse arter i
Limfjorden. Overvågning af fisk i forbindelse med NOVANA er kun orienteret mod bundlevende fisk.
Havlampretten lever sandsynligvis i en større eller mindre del af året i Løgstør Bredning. Det er sandsynligt, at den
trækker ud fra det øst for liggende habitatområde 15. Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, hvor den flere
gange er registreret. Den var tidligere udbredt i farvandene omkring hele landet, men findes, så vidt vides i dag, kun i
den vestlige og nordlige del af Jylland.
Majsild fanges sjældent langs de danske kyster og i fjorde. I de senere år er arten kun registreret i fangster i Ringkøbing
Fjord. Majsild lever som stimefisk i havet nær kysten. I forsommeren vandrer de kønsmodne majsild op i større vandløb
for at gyde. Yngelen vandrer om efteråret ud i saltvand.
Stavsild fanges jævnligt langs de danske kyster, og siden 1970 er arten registreret i Vadehavet, Ringkøbing Fjord,
Nissum Fjord, Limfjorden og Randers Fjord. Fra ferskvand er der kun regelmæssige fangster i Ribe Å. Stavsilden lever
i havet som stimefisk nær kyster. I forsommeren vandrer de kønsmodne stavsild op i større vandløb, hvor de gyder.
Yngelen vandrer om efteråret ud i saltvand.
Tilstandsvurdering af naturtyper.
1110. Ikke eksponerede sandbanker på lavt vand med vedvarende vanddække, med eller uden undervandsvegetation.
Arealerne vurderes ikke at have en gunstig bevaringsstatus som følge af eutrofiering. Det er sandsynligt, at eutrofiering
er årsagen til at bestanden af ålegræs, som er fødegrundlaget for en række af de udpegede fuglearter, er gået kraftigt
tilbage siden begyndelsen af 1970´erne. Endvidere er arts og individantallet af bundfisk væsentligt lavere end
forventeligt.
1140. Mudder- og sandflader blottet ved ebbe.
De nuværende arealer er ikke undersøgt. Der er dog ikke forhold, som indikerer, at der ikke er en god tilstand.
Arealernes størrelse er reduceret markant gennem de sidste 100 år som følge af inddæmninger, blandt andet ved
Vejlerne.
1150 Kystlaguner og strandsøer.
1160 Større lavvandede bugter og vige. Arealerne vurderes ikke at have en gunstig bevaringsstatus, da plante- og
dyrelivet er i en yderst ringe tilstand:
Dybdeudbredelse af ålegræs og anden undervandsvegetation er kraftigt mindsket, som følge af skygning fra
planteplankton. Det skyldes, at alt for store tab af næringsstoffer – især kvælstof – fra land medfører en markant
forhøjet produktion og mængde af planteplankton.
Bestanden af bunddyr og bundfisk er stærkt forarmet på arealer, hvor dybden er større end omkring tre meter. Arealerne
udgør mere end halvdelen af den marine del af habitatområdet. Overvågningen viser, at biomassen er meget lille og
antallet af arter lavt. Kun få meget robuste og kortlivede organismer er i stand til at overleve. Den dårlige tilstand
skyldes dels, at de dybe områder med få års mellemrum rammes af kraftigt iltsvind, som opstår, når de store mængder
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planteplankton synker til bunds og nedbrydes. Dels at en betydelig del af habitatområdet i gennem en længere årrække
været genstand for en intensiv skrabning efter blåmuslinger. Det har udryddet mange langsomt-voksende arter og arter
som er afhængige af fast underlag.
Endelig indikerer forekomst af imposex hos dværgkonk i farvandet øst for habitatområdet, at bundfaunaen er påvirket af
organisk tin og muligvis andre miljøfarlige stoffer.
1170 Rev. Naturtypen Rev har ikke en gunstig bevaringsstatus, idet arealet gradvist bliver mindre. I forbindelse med
skrabning efter blåmuslinger er der årligt blevet fjernet omkring 30.000 tons sten fra Limfjordens bund og bragt varigt
på land.
Endvidere vurderes det, at revene ikke har en gunstig bevaringsstatus som følge af eutrofiering. Dybdegrænsen for
fastsiddende vegetation er formindsket som følge af skygning fra planteplankton. Endvidere er antallet og udbredelsen
af eutrofieringsbetingede arter forøget.
Trusler
I Vandrammedirektivets basisanalyse del II er det vurderet, at Limfjorden er meget påvirkelig over for effekten af
tilførslen af overskud af næringsstoffer. Overvågningsresultater fra både den nationale og regionale overvågning viser,
at hele Limfjorden er påvirket af for store tilledninger af næringsstoffer fra land, i sær af kvælstof.
(Limfjordsovervågningen 2005). Det medfører forøget opblomstring af planktonalger, hvilket nedsætter vandets klarhed
og forringer ålegræssets dybdeudbredelse, samt forøger risikoen for iltsvind ved bunden. Bundfaunaens sammensætning
påvirkes ligeledes af eutrofieringen. Det vurderes i VRD-basisanalyse II, at der er behov for en yderligere indsats for at
nedbringe tilførslen af kvælstof og fosfor fra land. Effekten af Vandmiljøplan I+II+III ikke er tilstrækkelig til at få
reduceret tilførslen af næringsstoffer til det niveau, som er nødvendig for at opnå en god tilstand, jævnfør
Recipientkvalitetsplan 1985 – 1996.
Overvågning udført af Danmarks Fiskeriundersøgelser i forbindelse med NOVANA (Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri, 2004) viser, at skrabning efter blåmuslinger, specielt i vand på dybder indtil 3 m i naturtype 1160
og 1170 har flere kraftige konsekvenser. Dels er der den umilddelbare konsekvens, at langt de fleste planter og dyr
opfiskes eller dør. Dels påvirkes dyrelivet generelt, således at små hurtigt voksende arter favoriseres på bekostning af
langsomt voksende arter.
Der er endvidere en vedvarende effekt, da skaller og sten varigt fjernes fra bunden. Herved mister makroalger og dyr
knyttet til fast substrat deres habitat.
Endelig er skrabning efter blåmusling og østers, såvel i habitatområdet som uden for habitatområdet - medvirkende til at
gøre vandet mere uklart i habitatområdet, og dermed forringe vilkårene for ålegræs og anden bundlevende vegetation.
Omkring halvdelen af Limfjordens bundareal er udlagt til skrabning af Fødevareministeriet. Her har skrabningen
medvirket til at formindske bestanden af blåmuslinger med omkring 80 % fra omkring 700.000 ton i første halvdel af
1990´erne til omkring 150.000 ton i 2006. Herved er muslingernes evne til at filtrere vandet blevet reduceret
tilsvarende.
Miljøfarlige stoffer. Naturtypen ”1160. Større lavvandede bugter og vige” og ”1110. Ikke eksponerede sandbanker på
lavt vand med eller uden undervandsvegetation” samt 1170. Rev er truet af miljøfarlige stoffer, især afgivelse af
organisk tin fra skibenes bundmaling. Overvågning viser, at en del af hunnerne af strandsnegl, som anvendes som
indikatororganisme, har udviklet hanlige karaktertræk (imposex), som følge af organisk tin.
Invasive arter
I habitatområdet er der registreret følgende invasive arter:
Amerikansk Knivmusling (Ensis americanus). Den kom til Tyske Bugt omkring 1979 med skibes ballastvand, og er
nu også udbredt omkring de vestlige dele af Danmark. Det vurderes, at den ikke fortrænger andre arter, idet den lever
nedgravet på blød bund, som er en hyppigt forekommende bundtype i Limfjorden.
Svømmeblæreorm er medvirkende til den kraftige tilbagegang i bestanden af europæisk ål. Ormen er en parasit som
kom fra Stillehavsområdet og blev introduceret til vores region formentlig via akvakultur i omkring 1979.
Svømmeblæreormene optager helt eller delvist pladsen i ålenes svømmeblærer. Dermed mister svømmeblæren evnen til
at give opdrift. Det er med til at forhindre ålene i at svømme tilbage deres gydeområde i Sargassohavet.
Sargassotang (Sargassum muticum). Er observeret drivende og fastvokset mange steder i habitatområdet, blandt andet
omkring Livø og ved Rønbjerg. Sargassotang er asiatisk, og blev utilsigtet fragtet til Europa ved import af
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stillehavsøsters. Den blev observeret første gang i Limfjorden i 1983, og har siden spredt sig meget. NOVANAovervågningen viser, at den fra 2003 er den mest dominerende tangplante i Limfjorden. Den er sandsynligvis med til at
fortrænge de oprindelige arter fra voksestederne på stenet bund i naturtype 1160 og 1170. Det gælder blandt andet
sukkertang, der tidligere var almindelig, men nu næsten er ikke observeres. Truslen forværres af, at arealet med stenet
bund er mindsket markant som følge af muslingeskrabning og stenfiskeri.
Tøffelsnegl (Crepidula fornicata) er udbredt specielt i Naturtype 1160 og lever af at filtrere planteplankton. Den er
derfor konkurrent til andre filtrerende arter, for eks. blåmusling. Tøffelsnegl kommer oprindelig fra det østlige
Nordamerika og blev indført til Europa i slutningen af 1800-tallet sammen med nogle østers. Siden har den spredt sig
op til Danmark, hvor den dukkede op i 1930’erne.
Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) har de senere år spredt sig i den vestlige del af Limfjorden og antallet af fund er
steget markant. Der er således registreret stillehavsøsters i det sydvest for liggende habitatområde Dråby Vig.
Opbygningen af en bestand af stillehavsøsters kan udgøre en væsentlig trussel mod den biologiske balance i
kystområder, især naturtype 1110 og 1160. I hollandske kystområder har bestanden af denne østersart lokalt opbygget
revlignende strukturer, der markant ændrer økosystemet. Da stillehavsøsters er meget hurtigt voksende (100 mm første
år) og danner sammenvoksede strukturer, kan den hurtigt udkonkurrere andre muslingearter på lavt vand. Således kan
Stillehavsøstersen være et væsentligt problem for den nye store bestand af europæiske østers (Ostrea edulis) i
Limfjorden, såvel som for blåmuslingen. For fugle, der lever af blåmuslinger, vil dannelsen af banker af stillehavsøsters
hvor der tidligere var blåmuslinger betyde en markant nedgang i tilgængeligt føde.
Japansk gracilaria tang (Gracilaria vermiculophylla) blev første gang observeret i Nibe og Gjøl bredninger i 2005.
Sidste år bredte den sig massivt de to steder, og nu frygtes det, at den breder sig til store dele af Limfjorden. Gracilariatangen er en højst uønsket gæst, fordi den klumper sig sammen i store, tykke måtter. Herved skygger den for ålegræsset
og dels lukker den ilten ude, så ålegræsset og bunddyrene kvæles.
Resume af VRD-basisanalyse.
Basisanalyse II er foretaget for Limfjorden som et samlet farvand. Der er således ikke foretaget en selvstændig analyse
for de enkelte habitatområder. For fjorden som helhed konkluderes følgende:
Det er sandsynligt, at gældende regionplanmål ikke nås i 2015 på grund af tilførslen af næringsstoffer fra land.
Det er muligt, at gældende regionplanmål ikke nås, som følge af tilførsel af miljøfarlige stoffer fra land, men der
mangler data til at vurdere dette tilstrækkeligt sikkert.
Det vurderes, at det er muligt at gældende regionplanmål ikke nås i 2015 som følge af udvaskning af miljøfarlige stoffer
fra skibenes bundmaling. Der mangler data til at vurdere dette tilstrækkeligt sikkert.
Det vurderes, at det allerede er klart, uden yderligere karakterisering eller overvågning, at gældende regionplanmål ikke
kan nås i områder påvirket af muslingeskrabning.
Det vurderes, at det er sandsynligt, at gældende regionplanmål ikke nås i 2015, som følge af øvrigt fiskeri. Yderligere
karakterisering og / eller overvågning er nødvendig for at iværksætte foranstaltninger
Modsat rettede interesser
Der er ikke afdækket modsat rettede interesser mellem forskellige naturtyper eller arter.

B.5. Vandløb
I habitatområde H16 findes 36 målsatte vandløb/vandløbsstrækninger. Amterne vurderer, at hovedparten af disse
vandløb kan kategoriseres som værende naturtype 3260 ”Vandløb med vandplanter”.
Amternes data er imidlertid indsamlet i forbindelse med faunaprøvetagning efter Dansk Vandløbs Fauna Indeks, og er
således ofte indsamlet meget tidligt på året i februar og marts måned, hvilket vil sige før en række plantearters
vækstsæson. På baggrund af disse data er det derfor ikke muligt, at give en dækkende vurdering af karakteristiske
plantearters udbredelse og hyppighed i vandløbene.
Tilstedeværelsen og artskarakteristik af diverse fiskearter er desuden også kun kendt sporadisk.
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Alle oplysningerne, som skal benyttes ved udfyldning af ”Bilag 2 (Vandløbs registreringer) til vejledningen til amterne
om udarbejdelse af Natura 2000-basisanalyse, Skov- og Naturstyrelsen, 2005” kan findes i Winbio databasen og i
fiskeudsætningsplanerne, som Danmarks Fiskeriundersøgelser har udarbejdet /21/22/.
Generelt kan vandløbene i habitatområde H16 i stort omfang karakteriseres som kraftigt regulerede vandløb med dårlige
fysiske forhold. Dette betyder, at vandløbene i hovedtræk fremstår som fauna- og flora fattige vandløb med megen lidt
fysisk variation.

Trusselsvurdering
I Vandrammedirektivets basisanalyse del II er det for alle målsatte vandløb vurderet om hver enkelt vandløb er i risiko
for ikke at overholde den i regionplanen fastsatte målsætning i 2015. I vandrammedirektivets basisanalyse er det
desuden vurderet, hvilke påvirkninger der formentlig er årsag til den manglende målsætningsopfyldelse.
Vandrammedirektivets risikoanalyse anvendes som en foreløbig trusselsvurdering for vandløbene i habitatområdet.
I vandrammedirektiv sammenhæng arbejdes med følgende trusler B = trusler der kan resultere i en biologisk påvirkning
(eks. regulering og tilledning af spildevand), FM = trusler der resultere i en fysisk morfologisk påvirkning, KH = trusler
der resulterer i en kvantitativ hydrologisk påvirkning, MFS = miljøfarlige stoffer og sidst N = næringssalte.
Hvis et vandløb i vandramme direktivets basisanalyse del 1, er blevet karakteriseret som enten ”reguleret” eller
”vedligeholdt”, så har man vedtaget, at karakteriserer truslerne imod vandløbet som både B, FM og KH i vandramme
direktivets basisanalyse del 2.
I habitatområde 16 er der i vandrammedirektivets basisanalyse del 2 foretaget følgende vurdering af de 36
vandløb/vandløbsstrækninger tilstand pr. 22. december 2015:

Antal
vandløb/vandløbsstrækninger
-

Kategori

Forklaring

Ia

7

Ib

3

II a

25

II b

1

II c

Det er allerede klart, uden yderligere karakterisering eller
overvågning, at gældende regionplan mål nås.
Tilgængelige data indikerer ikke risiko for at gældende regionplan mål
ikke nås, men kvaliteten og anvendeligheden af de tilgængelige data
kan forbedres.
Det er muligt, at gældende regionplan ikke nås, men der mangler data
til at vurdere dette tilstrækkeligt sikkert.
Det er sandsynligt, at gældende regionplan mål ikke nås, men hvor
yderligere karakterisering og eller overvågning er nødvendig for at
iværksætte foranstaltninger.
Der er allerede klart, uden yderligere karakterisering eller
overvågning, at gældende regionplan mål ikke kan nås.

I alt 36
Tabel 4.2.1. Vurdering af de 36 vandløb/vandløbsstrækninger tilstand pr. 22. december 2015 (vandrammedirektivets
basisanalyse del 2).
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B.6. Søer
I Habitatområde 16 er der 16 større søer. Syv af disse er ferskvandssøer med kransnålalger og kategoriseres som
naturtype 3140 (kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger). De resterende ni er brakvandssøer, naturtype 1150
(kystlaguner og strandsøer). I tabel 4.1.1. beskrives de enkelte søer med seneste overvågningsdata.
Naturtype

Sø

Størrelse
(ha)

Totalfosfor
(mg/l)

Dækningsgrad af
undervandsvegetation

Hyppigst forekommende art

3140

Lund Fjord
554
0,050
27 %
Chara aspera
Han Vejle
40
0,072
58 %
Chara aspera
Kogleakssøen
26,8
Gollum Sø
4,6
Læssø (Store
28,7
0,044
70 %
Chara aspera
Bredevand)
Selbjerg Vejle
446
0,047
40 %
Chara aspera
Tømmerby Fjord
570
0,104
6%
Nitella obtusa
I alt
1670,1
1150
Sandhullet
6,7
Glombak
94
0,078
25 %
Chara aspera
Vestsøen
6,7
Midtsøen
10
Østsøen
6
0,296
73 %
Børstebladet vandaks
Arup Vejle
368
0,378
5%
Chara aspera
Østerild Fjord
414
0,170
?
Chara vulgaris
Lønnerup Fjord
134
0,071
?
Chara globularis
Skarresøer
19,7
0,136
?
Børstebladet vandaks
I alt
1059,1
Tabel 4.1.1. Større søer i Habitatområde 16 opgjort efter naturtype, med angivelse af størrelse, gennemsnitlig
sommerkoncentration af totalfosfor, samlet dækningsgrad af undervandsvegetation og hyppigst forekommende art af
undervandsvegetation ( Ikke opgjort)
Trusselsvurdering
I Vandrammedirektivets basisanalyse del II er det for alle særskilt målsatte søer og søer over 5 ha vurderet, hvilke af
søerne, der er i risiko for ikke at kunne overholde den i regionplanen fastsatte målsætning i 2015. Det er desuden
vurderet, hvilke påvirkninger, der kunne være årsag til den manglende målopfyldelse. Vandrammedirektivets
riskoanalyse anvendes som foreløbig trusselvurdering for søerne i Natura 2000-området.
I vandrammedirektiv sammenhæng arbejdes med følgende påvirkningstyper: B = biologisk påvirkning (eks. udsatte
karper), FM = fysisk morfologisk påvirkning (sluser og pumpestationer), MFS = miljøfarlige stoffer og N =
næringssalte.
Selbjerg Vejle og Læssø forventes at opfylde målsætningen i 2015. Alle andre søer forventes ikke at opfylde
målsætningen i 2015. Årsagen til manglende målopfyldelse i disse søer er påvirkningen af næringssalte.
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B.7. Arter
B.7.1 Havlampret (Petromyzon marinus)
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
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 Nordjylland. Der er ikke foretaget systematiske undersøgelser
efter arten. Registreringerne er udelukkende resultatet af tilfældige observationer. Status for arten i Nordjylland 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 16
Udpegningsgrundlag:
Havlampret indgår i udpegningsgrundlaget.
Forekomst:
Der er ikke kendskab til forekomst af arten i habitatområdet eller i umiddelbar nærhed heraf. I 2004/05 er arten
eftersøgt i Stor Å vandsystemet uden fund (Moeslund 2006).
Status:
Ukendt.
Trusler:
I Stor Å er der hårdhændet vandløbsvedligeholdelse og mangel på egnet gydesubstrat (Moeslund 2006).
Referencer:
Andersen, P.M 2006. Observation af havlampret ved Liver Å (1992) og Rakkeby Å (1994).
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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.
Moeslund, B. 2006. Fisk i Stor Å systemet 2004-2005.
Olesen, T.M. & Jessen, B.H. 2006. Status for vandløbsfisk i Nordjyllands Amt. Rapport fra Nordjyllands Amt in prep.
Olesen, T.M. & Lassen, H.H. 2003. Notat vedr. fund af havlampret i Binderup Å. Notat fra Nordjyllands Amt
Phil, S., Ejrnæs, R. Søndergaard, B., Aude, E., Nilesen, K.E., Dahl, K. & Laursen 2000. Naturtyper og arter
omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Danmaks
Miljøundersøgelser, 219 pp, faglig rapport fra DMU, nr. 322.
Stolze, M. & Phil, S. 1998. Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks
Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.
Søgaard, B., Skov, F., Ejrnæs, R., Nielsen, K.E ., Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Bregnballe, T., Madsen, J,
Baatrup-Pedersen, A., Søndergaard, M., Lauridsen, T.L., Møller, P.F., Riis-Nielsen, T., Buttenschøn, R.M.,
Fredshavn, J., Aude, E. & Nygaard, B. 2005: Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af
EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet. 3. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 462 s.
- Faglig rapport fra DMU, nr. 457. http://faglige-rapporter.dmu.dk

B.7.2 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
Stor Vandsalamander foretrækker rene vegetations rige vandhuller. Arten lever af smådyr både som larve i vandhuller
og på land som færdig udviklet. Den vigtigste landbiotop er ikke for tørre løvskove, gerne med meget dødt på jorden
eller mange sten.
I Nordjylland er arten udbredt i hele Himmerland samt omkring Hammer Bakker, Fjerritslev, Mors og Thy.
Område nr. 16. Løgstør Bredning mm
Forekomst
Arten blev i atlasprojektet (1976-86) fundet langs øst kysten af Løgstør Bredning mellem Næsby Dale og Vitskøl
Kloster (Fog 1993), Nordjyllands Amt er og ikke i besiddelse af oplysninger der kan placere fundene inden for
habitatområdet. Men ved Næsby Dale ligger et potentielt vandhul og særligt mellem Rønbjerg og Bjørnsholm Ås udløb
findes flere vandhuller, bl.a. gamle ralgrave der kan have klart vand og mange vandplanter. I samme periode fandtes
arten på den nordlige del af Mors og ved Lønnerup Fjord (Fog 1993) og det er sandsynligt at der stadig er en bestand i
den vestlige del af habitatområdet i Viborg Amt
Status
Ukendt.
Trusler
Ingen konstaterede.
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Referencer:
Fog, K., 1993. Oplæg til forvaltningsplan for Danmarks padder og krybdyr. – Miljøministeriet, Skov- og naturstyrelsen.
Nordjyllands Amt 2006. Udtræk af GIS tema tilfældige fund af Stor Vandsalamander.
Thy Statsskovdistrikt, 2006a Plejeplan for klithedearealer mellem Lyngby og Flade Sø.
http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/EBA356CD-F5D5-4637-94729D5FBEAD6827/0/13_Plejeplan_Lyngby_Hede.pdf
Thy Statsskovdistrikt, 2006b. Undersøgelsesprojekt – Nationalpark Thy. Bilag 5:Forekomst af prioriterede padder og
krybdyr.

B.7.3 Damflagermus (Myotis dasycneme)
Generel tekst:
Arten overvintrer i kalkminer, bunkers og lignende, yngler i huse og hule træer og fouragere primært over stillestående
vand.
Ringmærkede eksemplarer er fundet 56 km fra overvintringslokalitet.
Bevaringsstatus er generelt usikker pga. få data uden flere år til sammenligning, men må dog betegnes som god i H18
og H30, usikker i H20 og ukendt i H16.
Trusler: Intensiv skovdrift (fældning af gamle træer, eutrofiering af søer, færdsel i kalkminer og udelukkelse og
fjernelse af ”uønskede” ynglekolonier/barselsstuer i huse.).
Følgende beskrivelse ligger på: www.sns.dk:
Føde
Damflagermus lever udelukkende af insekter som stankelben, myg og natsværmere.
Levevis
Om vinteren sover damflagermus vintersøvn i blandt andet kalkgruber og klippespalter, ofte hængende i små grupper.
Vintersøvnen varer som regel fra oktober til april. Med nogle ugers mellemrum vågner flagermusene kortvarigt, men de
forlader sjældent overvintringsstedet under denne opvågen.
Det er vigtigt, at der er et meget lavt niveau af menneskelig aktivitet omkring vinterkvartererne. Forstyrrelser kan
medføre store tab på dyrenes energiressourcer, hvilket kan mindske chancen for deres overlevelse.
Sommerkvartererne er i huse eller hule træer i nærheden af søer og vandløb. Føden jages over vandfladerne eller
omkring træer i lav højde.
Flagermus orienterer sig og fanger byttedyr ved ekkolokalisering. Det betyder, at flagermusen udsender nogle
ultralydsskrig, der, når de rammer for eksempel byttedyr, en gren eller en bygning, bliver kastet tilbage som et ekko.
Når ekkoet opfanges af flagermusens ører, kan den danne sig et lydbillede af omgivelserne og derved bl.a. afgøre, hvor
byttet befinder sig.
Parringen finder sted om vinteren, men indtil ægløsningen finder sted i foråret, holder sæden sig levedygtig i
livmoderen, og først da bliver ægget befrugtet.
Omkring slutningen af juni finder hunnerne sammen i små kolonier for at føde deres unge. Hannerne lever alene eller i
små grupper med andre hanner.
Naturlige fjender
Skovmår, husmår og nogle ugler kan sandsynligvis tage damflagermus.
Trusler og bevaring
Damflagermusen er sjælden og truet i hele Vesteuropa, og det er derfor særligt vigtigt at sikre, at både
overvintringsstederne og ynglepladserne bevares og holdes uforstyrrede.
Hvad kan hjælpe damflagermusen?

34

Man kan hjælpe arten ved at holde indgangen til overvintringsstedet fri for bevoksning, og ved ikke at have kunstigt lys
på indgangen, så dyrene har uhindret adgang til vinterkvartererne.
Ikke kun i vintermånederne, men også i ind- og udflyvningsperioderne i august-november og marts-juni er det vigtigt, at
dyrene er uforstyrrede. Dette kan sikres ved, at der forekommer gode skjulesteder i form af store gamle træer i
nærheden af vinterkvarteret.
Habitatområde nr. 16. Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
Arten er fundet lige uden for området i nogle bunkers ved Vester Thorup Klitplantage (Birger Jensen pers. komm.
2006)
Referencer:
Baagø, H., 2001. Danish bats (Mammalia:Chiroptera): Atlas and analysis of distribution, occurrence and abundance. –
Steenstrupia 26(1): 1-117.
Baagø, Hans, 2005. Personlig kommunikation med Bjarke Huus Jensen.
Jensen, Birger, 2006. Personlig kommunikation med Bjarke Huus Jensen.
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside om Damflagermus:
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Flagermus/Damflagermus.htm

B.7.4 Odder (Lutra lutra)
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 Nordjylland. 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.
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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.

B.7.5 Spættet sæl (Phoca vitulina)
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. 16

Ejerslev Røn
Blinde Røn
Livø Tap

1997
0
806

1998
33
780
280

1999
310
755
107

2000
86
360
67

2001
308
256
104

2002
0¹
767¹
3¹

2003
0¹
574¹
0¹

2004

2005
0¹
502¹
0¹

Resultat af sæltællinger fra fly i Løgstør Bredning. ¹ = maksimale tal af tre tællinger. (Linnet 2006).
Fra DOFbasen foreligger to supplerende fund fra Livø. 26/6 2004 30 på Livø Tap og 16/7 2006 80 angivet som Livø
Røn.
Trusler: Dårlig miljøtilstand og færre standfisk i Limfjorden.
Måske problemer med overholdelse af adgangsforbud på Livø Tap.
Der findes tre sælreservater i området, Livø Tap, Ejerslev Røn, Bliderøn:
Livø Bredning (4 ha land, 2½ ha søterritorium) Adgangsforbud 1.3. - 1.9. (søterritoriet omkring Blinderøn),
adgangsforbud hele året (Blinderøn og Livø Tap)
Ejerslev Røn (8 ha land, 31 ha søterritorium): Adgangsforbud 1.4. – 31.8
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.
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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.7.6 Bæklampret (Lampetra planeri)
Bæklampretten tilhører rundmundene (Cyklostomata). Den lever hele livet i ferskvand. Larverne, som nærmest er
blinde, lever nedgravet i sand- og dyndbund og vender den hesteskoformede mund mod strømmen for at opsamle alt
spiseligt der kommer drivende. Udvokset er Bæklampretten 12-16 cm lang og ses oftest i forbindelse med gydning på
grus bund i april-maj, hvor hannerne klynger sig til hunnerne som selv sidder klynget fast til små sten.
Bæklamprettens larver udvikler sig over en periode på 3-5 år i vandløbet, og det gør dem meget sårbare overfor
miljøforringelser så som forringet vandkvalitet, og forringelser af det fysiske miljø, eksempelvis i forbindelse med
hårdhændet vedligeholdelse.
Nye undersøgelser tyder på, at Bæk- og Flodlampretten er samme art, der som ørreden har en stationær (Bæklampret)
og en vandrende form (Flodlampret) (Pers. comm. Aarestrup 2004). Dette spørgsmål er dog ikke endeligt afklaret
Bæklampretten 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.
Den nuværende status for Bæklampretten i Danmark anses for gunstig (Phil et al. 2000). Der er dog ikke foretaget
systematiske kvantitative og kvalitative undersøgelser af Bæklampretten.
Lampretten har en betydelig udbredelse i Nordjylland, på trods af dens status som gullistet på Skov- og naturstyrelsens
liste over særligt opmærksomhedskrævende dyr (Stolze & Phil 1998). Lokalt kan lampretten dog have ikke gunstig
bevaringsstatus ligesom spærringer i vandløb kan føre til fragmentering af bestande, samt forringe muligheden for
vandring mellem gyde- og opvækstpladser. Udledning af iltforbrugende stoffer kan føre til ugunstig bevaringsstatus.
Gunstig bevaringsstatus er vurderet i henhold til Søndergaard et al 2005.
Som forudsætning for at opnå større bestande af Bæklampret samt at udgå fragmentering af bestande vil der skulle
gennemføres vandløbsforbedringer med henblik på at forbedre gyde- og vandringsmulighederne, herunder at fjerne
spærringer. I vandløb med spildevandsudledning kan det komme på tale at reducere belastningen.
Trusler:
Lokalt kan spærringer i vandløb føre til fragmentering af bestande, samt forringe muligheden for vandring mellem
gyde- og opvækstpladser. Vandløb med spildevandsudledning af iltforbrugende stoffer kan påvirke arten negativt.
Registreringer i habitatområderne:
Bæklampretten er fundet i følgende områder:
Nr. 4, 5, 6, 8, 15, 20, 21, 27, 30, 215, 216, 217, 222.

Habitatområde 16
Udpegningsgrundlag:
Bæklampret indgår ikke i udpegningsgrundlaget, men bør medtages.
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Forekomst:
Bæklampret er registreret opstrøms habitatområdet i Stor Å (Mikkelsen 2003, Moeslund 2006) og Bjørnsholm Å
(Olesen & Jessen 2006).
Status:
Ukendt.
Trusler:
I Stor Å er de største trusler hårdhændet vandløbsvedligeholdelse og mangel på gydesubstrat (Moeslund 2006).

Referencer:
Dolby, J. 2000. Udsætningsplan for Simested Å. Distrikt 22 vandsystem 4.
Hansen, E. 1992. Udsætningsplan for Villestrup å vandsystem.
Holm, I. 2001. Bruså, vandløbskvalitet ovenfor dambrug, status og forbedringer. Rapport fra Nordjyllands Amt.
Jørgensen, K. 2005. Udsætningsplan for Binderup Å– Vandsystem 9.
Jørgensen, K. 2005. Udsætningsplan for Voers Å. Distrikt 17-Vandsystem 1.
Jørgensen, K. 2004. Udsætningsplan for Bangsbo Å, Lerbæk og Elling Å. Distrikt 17 – Vandsystem 8, 11 og 13.
Jørgensen, K. 2002. Udsætningsplan for Uggerby Å. Distrikt 17 – Vandsystem 31. nr. 94.
Jørgensen, K. 2000. Udsætningsplan for Lindenborg Å. Distrikt 18 – Vandsystem 3 nr. 83.
Jørgensen, K. 1999. Udsætningsplan for Ry Å– Vandsystem 13.
Jørgensen, K. 1996. Udsætningsplan for Bangsbo Å, Lerbæk og Elling Å. Distrikt 17 – Vandsystem 8, 11 og 13. nr.
46.
Jørgensen, K. 1988. Udsætningsplan for Lerbæk og Elling Å. Distrikt 17 – Vandsystem 11 og 13.
Mikkelsen, J. S. 2003. Udsætningsplan for Thylandske vandløb.
Mikkelsen, J. S. 2002. Udsætningsplan for Skals Å. Distrikt 22 – Vandsystem 5.
Mikkelsen, J. S. 2002. Udsætningsplan for Halkær Å. Distrikt 19 – Vandsystem 1 nr. 97.
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B.8. Fugle
NATURA 2000 området omfatter 5 EF-fuglebeskyttelsesområder. Områderne omfatter vandarealerne Løgstør Bredning
(Limfjorden), Lønnerup Fjord, Tømmerby Fjord, Vesløs/Arup Vejle, Lund Fjord, Hanvejle, Selbjerg Vejle, Glombak
samt store landarealer med fersk- og strandeng, rørskov samt en del dyrkede landbrugsarealer. Områderne er udpeget på
baggrund af en række nationalt såvel som internationalt truede fuglearter. For flere arters vedkommende (f.eks.
Rørdrum, Skestork, Trane og Sortterne) er der tale om, at området periodisk huser hovedparten af den danske bestand af
arten.
Store dele af den centrale del af området afgræsses og plejes på anden vis af lodsejeren til fordel for de væsentligste
fugleforekomster.
I det følgende gennemgås de enkelte arter i udpegningsgrundlaget. Figurer og kort viser alene arterne i de
fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er med i udpegningsgrundlaget.
Skarv:

Bestand:
Er med i udpegningsgrundlaget for områder F20 som både yngle- og trækfugl. Arten yngler på øen
Melsig i Arup Vejle og raster på øen også efter yngletiden. Arten etablerede sig på øen i 1991 og
udviklede sig meget hurtig til 2100 par i 1998 (se fig.), hvilket er det hidtil højeste antal.
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Skarv - antal ynglepar i område F20
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Uden for yngletiden er det største antal registreret hhv. 5.000 og 4.302 fugle for perioderne 1992-97 og
1998-2003 (18).
Foreløbig trusselsvurdering:
I de tilfælde Skarven yngler på jorden som her, er den afhængig af en isoleret ø fri for færdsel og
rovdyr (ræve). Bortset fra evt. ulovlig regulering af reder/æg/unger er der ikke konstateret trusler mod
ynglepladsen på Melsig. I øvrigt er arten afhængig af større vandflader med en god fiskebestand og
uforstyrrede rastepladser, hvor den kan hvile, tørre vinger m.v.
Potentil levested:
Alle større åbne vandflader i hele området 20 er taget med. Det potentielle levested vurderes at udgøre i
alt ca. 1420 ha.
Rørdrum:

Bestand:
Antallet af ynglepar har været i fremgang i området gennem en årrække (se fig.), men har været lidt
ustabil de seneste år. Seneste kendte optælling i 2005 gav 162 paukende hanner i område 13 og 20
tilsammen.

Rørdrum-paukende hanner i omr. F13 og F20
Antal
250

200

150

Samlet
Omr. 20
Omr. 13

100

50

0
1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
År

Figuren viser kun antallet af Rørdrum i de to områder F13 og F20, hvor arten indgår som en del af
udpegningsgrundlaget. For årene 2004 og 2005 figurerer kun det samlede antal for de to områder.
Foreløbig trusselsvurdering:
Rørdrum er afhængig af større arealer af uforstyrret rørskov med stabil høj (fersk)vandstand (min 15
cm) i yngletiden (1/2 – 1/6). Lokalt i området har der visse år været problemer med svingende og eller
for lave vandstande i dele af området. Tørre somre og hårde vintre med lang tids isdække er også meget
afgørende for artens bestandsstørrelse. Arten vil blive begunstiget af øget, stabil vandstand og
begrænsning af saltindtrængning fra Limfjorden.
Potentil levested:
Der er medtaget arealer med eksisterende, tæt rørskov velegnet til skjul og reder, samt lavvandede åbne
vandflader i kanten af rørskoven til fouragering. I alt vurderes det potentielle levested at udgøre ca.
1.580 ha i områderne 13 og 20 tilsammen.
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Hvid Stork:

Bestand:
For første gang siden 1978 stod reden i Vesløs tom i 2003. Efter flere forudgående år uden unger på
vingerne blev reden i 2003 endegyldig forladt og har ikke siden været beboet.
Foreløbig trusselsvurdering:
Afvanding af levesteder er det typiske problem, men Vejlerne burde som et af de eneste steder i
Danmark have potentiale for en ynglebestand, men der er afstandsmæssigt langt til en stabil-stigende
bestand, der evt. vil kunne supplere med fugle til området.
Potentielt levested:
Alle åbne, våde arealer i hele området er F20 taget med. I alt vurderes det potentielle levested at udgøre
ca. 1050 ha.

Skestork:

Bestand:
Fuglebeskyttelsesområde F13 anvendes af arten som fourageringsområde i yngletiden og som
fouragerings- og rasteplads om sommeren og efteråret efter yngletiden. Antallet af rastende fugle er i
stabil fremgang, hvilket er udtryk for artens ynglesucces (se fig.) på en ø i Limfjorden ca. 40 km øst for
Vejlerne. Seneste tal er på 87 rastende fugle i efteråret 2005.

Skestork, rastende fugle i omr. F13
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Foreløbig trusselsvurdering:
Arten er afhængig af større åbne vandflader med en god fiskebestand til fouragering, samt rastepladser
sikret mod forstyrrelser og ræve/mink.
Potentil levested:
Da arten er på udpegningsgrundlaget som rast- og trækfugl er alene medregnet lavvandede vandflader
velegnet til fouragering samt nærliggende arealer til rast. I alt vurderes det potentielle levested at
udgøre ca. 1520 ha i område F13.
Pibesvane:
Bestand:
Det årlige antal af rastende fugle i Vejlerne er noget svingende over årene. Der mangler data fra de
fleste år, se figuren nedenfor. Svanerne anvender primært områdets vandflader og især Bygholm Vejle
ved høj vandstand til rast og fouragerer primært på marker uden for området. Normalt er fuglene dog

41

kun kortvarigt i området og trækker videre i vinterperioden.

Maxtal for rastende Pibesvaner i omr. 13,19 og 20
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Foreløbig trusselsvurdering:
Ved fortsat sikring af raste- og overnatningspladser er der ikke de store kendte trusler for arten i
området.
Potentielt levested:
Der er medtaget store åbne vandflader, alle arealer omkring Vesløs/Arup Vejle uden rørskov, det
afvandede areal Revlbuske nord for Lønnerup Fjord og engarealerne ved Bygholm Vejle. I alt vurderes
det samlede potentielle levested at udgøre ca. 4.950 ha.
Sangsvane
Bestand:
Det årlige antal af rastende fugle i Vejlerne varierer en del. Der mangler data fra mange år (se fig.), og
det er derfor svært at vurdere udviklingstendensen. Svanerne fouragerer på bundplanter i områdets søer
samt på rodknolde af tagrør langs bredderne. En del raster dog kun inden for området og fouragerer
primært på marker uden for området.
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Maxtal for rastende Sangsvaner i omr. 8,12,13,19 og 20
1800
1600

Antal

1400
1200

Om r. 8

1000

Om r. 12
Om r. 13

800

Om r. 19

600

Om r. 20

400
200
0
1983

1992-97

1998-03

År/periode

Foreløbig trusselsvurdering:
Ved fortsat sikring af raste- og overnatningspladser er der ikke de store kendte trusler for arten
bevaringsstatus.
Potentielt levested:
Der er medtaget større åbne ferske vandflader, kystnære dele af Limfjorden, dyrkede marker og enge. I
alt vurderes det samlede potentielle levested at udgøre ca. 12.750 ha.
Sædgås:

Bestand: Gæssene raster i perioder – især om efteråret - på åbne engarealer i området. I hvilket
omfang fuglene stammer fra den vestlige bestand, der primært raster i Thy eller den østlige bestand, der
primært holder til i Lille Vildmose eller evt. dem begge, er ukendt. Datagrundlaget for denne art er ret
mangelfuldt. Bestanden er formentlig ret stabil, men det er forskelligt, hvor meget arten benytter
Vejlerne som rasteplads.
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Sædgås-rastende fugle i omr. 13 og 20
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Foreløbig trusselsvurdering.
Der vurderes ikke at være de store trusler for bestanden inden for områderne F13 og F20.
Potentielt levested:
Der er medtaget større åbne engarealer omkring Vesløs/Arup vejler samt Bygholm Vejle. I alt vurderes
det samlede potentielle levested at udgøre ca. 1880 ha
Kortnæbbet Gås:
Bestand:
Siden starten af 80erne er antallet af Kortnæbbede Gæs i Vejlerne øget næsten uafbrudt. Gæssene raster
og fouragerer både forår og efterår typisk på dyrkede arealer med lav vegetation og overnatter typisk på
de større vandflader i området eller på Bygholm Vejle. Ofte fouragerer gæssene også uden for området
(10).
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Maxtal for rastende Kortnæbbede Gæs i omr. 8,12,13,19 og 20
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Foreløbig trusselsvurdering:
Ved fortsat sikring af fouragerings-, raste- og overnatningspladser mod f.eks. tilgroning med tagrør er
der ikke de store kendte trusler for arten.
Potentielt levested:
Der er medtaget større åbne vandflader (overnatning), kystnære dele af Limfjorden, enge og dyrkede
marker. I alt vurderes det samlede potentielle levested at udgøre ca. 7100 ha.

Grågås:

Bestand:
Siden 80erne er antallet af rastende Grågæs steget konstant i Vejlerne. Der er tale om danske ynglefugle
efter yngletiden suppleret med et stærkt stigende antal grågæs fra den kraftigt ekspanderende norske
bestand. Gæssene raster og fouragerer både forår og efterår typisk på dyrkede arealer med lav
vegetation og overnatter typisk på de større vandflader i området. Ofte fouragerer gæssene også uden
for området. De seneste år er fuglene tilmed i stigende grad begyndt at overvintre lokalt i området.
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Maxtal for rastende Grågæs i omr. 13 og 20
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Foreløbig trusselsvurdering:
Ved fortsat sikring af fouragerings-, raste- og overnatningspladser mod f.eks. tilgroning med tagrør er
der ikke de store kendte trusler for arten bevaringsstatus.
Potentielt levested:
Der er medtaget større åbne vandflader (overnatning) samt enge og dyrkede marker i de to områder. I
alt vurderes det samlede potentielle levested at udgøre ca. 4.800 ha.

Pibeand:

Bestand:
Arten raster især i det tidlige forår straks isen er væk og i sensommeren/efteråret indtil vinterens
komme. Fuglene raster især på engenes vådeste partier og fouragerer på vandplanter på de lavvandede
dele af søerne (< 1 m dybde). Fuglene flyver ofte uden for området for at fouragere om natten.
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Maxtal for rastende Pibeænder i område 12 og 13
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Foreløbig trusselsvurdering:
Ænderne er afhængige af åbne, uforstyrrede og gerne delvis oversvømmede arealer til rast og
lavvandede, rene søer med tæt bunddække af vandplanter til fouragering. Åbenbare trusler er
eutrofiering af vandområderne, tilgroning med f.eks. tagrør, menneskelig forstyrrelse og afvanding.
Ved høj vandstand er ænderne afhængige af afgræssede strandenge til fouragering.
Potentielt levested:
Der er medtaget ferske søer, kystnære, lavvandede dele af Limfjorden og lavtliggende engområder i de
to områder. I alt vurderes det samlede potentielle levested at udgøre ca. 2.750 ha.

Krikand:

Bestand:
Arten raster sammen med andre svømmeænder især i det tidlige forår straks isen er væk og i
sensommeren/efteråret indtil vinterens komme. Fuglene raster især på de vådeste partier af engene og
på de lavvandede dele af søerne. Fuglene flyver formentlig ofte uden for området for at fouragere om
natten.
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Maxtal for Krikand i omr. 13
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Foreløbig trusselsvurdering:
Ænderne er afhængige af åbne, uforstyrrede, gerne delvis oversvømmede arealer til rast og lavvandede
områder med udbredt bundvegetation til fouragering. Åbenbare trusler er eutrofiering af vandarealer,
tilgroning med f.eks. tagrør, menneskelig forstyrrelse og afvanding.
Potentielt levested:
Der er medtaget søer og lavtliggende enge i området. I alt vurderes det samlede potentielle levested at
udgøre ca. 2100 ha.

Hvinand:

Bestand:
Arten fouragerer på invertebrater og småfisk på store dele af Limfjorden. Føden tages primært på
vanddybder på 1-3 m. Fra juli til hen i efteråret raster arten i store antal under fældningen og er i en
periode ikke i stand til at flyve. Antallet af rastende fugle er tilsyneladende går tilbage siden 80erne.
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Maxtal for rastende Hvinænder i omr. 12
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Foreløbig trusselsvurdering:
Ænderne er afhængige af tilstrækkeligt areal på åbent vand med tilfredsstillende fødegrundlag og
uforstyrrethed. Især under fældningen er forstyrrelsen kritisk. Surfing, herunder kite-surfing kan være
forstyrrende. Der er ingen tvivl om, at det i perioden holder fuglene væk fra Amtoft Vig/Limfjorden,
hvor der ofte ses surfere.
Potentielt levested:
Alle dele af Limfjorden i område F12 er medtaget. I alt vurderes det samlede potentielle levested at
udgøre ca. 31.000 ha.

Toppet Skallesluger:
Bestand:
Arten fouragerer på fisk på store dele af Limfjorden og ses jævnligt trække ind til områderne i
skumringen for at overnatte på de store søer i Vejlerne. Antallet af rastende fugle er tilsyneladende gået
tilbage siden 80erne.

49

Maxtal for rastende Tp. Skallesluger i omr. 12 og 13
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Foreløbig trusselsvurdering:
Ænderne er afhængige af tilstrækkeligt areal på åbent vand med tilfredsstillende fødegrundlag og
uforstyrrethed. Surfing, herunder kite-surfing kan være forstyrrende. Der er ingen tvivl om, at det i
perioden holder fuglene væk fra Amtoft Vig/Limfjorden, hvor der ofte ses surfere.
Potentielt levested:
Alle dele af Limfjorden i område F12 er medtaget sammen med de store søer i område 13. I alt vurderes
det samlede potentielle levested at udgøre ca. 32.000 ha.
Rørhøg:

Bestand:
Antallet af ynglepar er stabilt eller svagt stigende. Seneste kendte tal er på 53 par i 2005 (ikke med i
tabel).
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Rørhøg, ynglepar i omr. 13 og 20
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Foreløbig trusselsvurdering:
Der skal være mulighed for at placere reden i en rørskov, der er uforstyrret i perioden 1/4 - 1/8. Arealet
med rørskov skal være stabilt eller stigende. Begge dele ser umiddelbart ud til at kunne opfyldes i
områderne.
Potentil levested:
Der er medtaget rørskovsarealer velegnet til redepladser samt egnede fourageringspladser, der strækker
sig over nærliggende vådområder (- større åbne vandflader), enge og marker. Arealet af det potentielle
levested vurderes at udgøre ca. 6.500 ha.
Blå Kærhøg:
Bestand:
Antallet af fugle i træk- og vinterperioden registreres bedst i nærheden af de
fælles
overnatningspladser. Det tilgængelige talmateriale er for mangelfuldt til at give et reelt indtryk af bestandens størrelse.
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Maxtal for Blå Kærhøg i omr. 13 og 20
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Foreløbig trusselsvurdering:
Der ses ikke at være de store trusler for arten i områderne.
Potentielt levested:
Der er medtaget rørskovsarealer velegnet til overnatning, samt egnede fourageringspladser, der
strækker sig over nærliggende vådområder (- større åbne vandflader), enge og marker. Arealet af det
potentielle levested vurderes at udgøre ca. 6.500 ha.
Vandrefalk:
Bestand:
Fra sensommeren og indtil det sene efterår med borttræk af andefuglene findes 1-2 rastende
Vandrefalke på Bygholmengen. I 2004 sås 5 fugle samtidig på Bygholm Vejle. I de Vestlige Vejler ses
arten mere ustabilt.
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Maxtal for rastende Vandrefalke i omr. 13 og 20
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Foreløbig trusselsvurdering:
Vandrefalken er afhængig af en god bestand af byttedyr – primært i form af fugle (ænder).
Potentielt levested:
Der er medtaget egnede raste- og fourageringspladser, der strækker sig over nærliggende vådområder (større åbne vandflader), enge og marker. Arealet af det potentielle levested vurderes at udgøre ca. 6.500
ha
Plettet Rørvagtel:
Bestand:
Bestanden svingninger meget og er formentlig afhængig af individer fra Syd- og Østeuropa på
forlænget forårstræk. Bestanden kan således primært være afgjort af, om vinden er i sydøst under artens
hovedtrækperiode og sekundært af lokale parametre. Der er muligvis ingen fast lokal bestand. Arten
høres hovedsageligt i Selbjerg Vejle og Vesløs/Arup Vejle. De seneste to sæsoner har arten været
meget fåtallig i området.
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Antal piftende Pl. Rørvagtel i omr. 13 og 20
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Foreløbig trusselsvurdering:
Arten er afhængig af større uforstyrrede mose- og tagrørsarealer med stabil vandstand på ca. 5 cm i hele
yngleperioden 1. april-15. juli. Udtørring/svingende vandstand kan derfor være et problem.
Potentielt levested:
Der er medtaget våde arealer dækket af mose og tagrør. Arealet af det potentielle levested vurderes at
udgøre ca. 1600 ha.
Engsnarre:
Bestand:
Den danske bestand har været i fremgang i nogle år, men er nu tilsyneladende ret lav igen. Der kendes
kun til ganske enkelte observationer af arten inden for område F20
(2 observationer i 2003 og 1 observation i 2005).
Foreløbig trusselsvurdering:
Arten er afhængig af større arealer med fugtig eng/mose, der lades uforstyrret i yngletiden ca. 15. maj1. august. Arten kan også findes på braklagte arealer og i kornmarker, men om arten yngler her er uvist.
Arten er meget sårbar for slåning af arealer i yngletiden.
Potentielt levested:
Der er medtaget alle randarealer omkring Østerild Fjord, Vesløs/Arup Vejle og Tømmerby Fjord.
Arealet af det potentielle levested vurderes at udgøre ca. 1.800 ha.

Trane:
Bestand:
Arten havde efter flere år med forberedelser i 2002 endelig succes med at yngle i rørskoven i den
nordlige del af Bygholm Vejle. Siden er der kommet flere par til i rørskoven i Selbjerg/Glombak Vejler.
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Trane - antallet af ynglepar i omr. 13
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Siden 1996 er Traner begyndt at samles om efteråret til fælles overnatning på Bygholm Vejle. Fuglene
ses fra starten af august til fuglene trækker sydpå i november. Som det ses på figuren har antallet været
jævnt stigende siden 1996. Fuglene fouragerer oftest på dyrkede arealer uden for området i dagtimerne
og samles i området i løbet af eftermiddagen. Der er formentlig tale om lokale nordjyske fugle, da
antallet nogenlunde svarer til hele den nordjyske ynglebestand med unger evt. suppleret med nogle
yngre ikke-ynglende fugle.
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Trane - rastende fugle i omr. 13
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Foreløbig trusselsvurdering:
På ynglepladsen er arten afhængig af større uforstyrrede arealer med høj vandstand. I område F13 er
der tale om rørskov. Svingende eller for lav vandstand kan være et lokalt problem i område F13.
På efterårsrastepladsen er arten primært afhængig af uforstyrrethed inde for området. Uden for området
er arten afhængig af afhøstede og dyrkede arealer, f.eks. kartoffel- eller kornmarker.
Potentielt levested:
Der er medtaget alle større samlede arealer med rørskov. Arealet af de potentielle yngleområder
vurderes at udgøre ca. 1.350 ha.
Der er medtaget alle åbne, lavtvoksende engarealer på Bygholm Vejle. Arealet af den rasteplads
vurderes at udgøre ca. 650 ha.
Klyde:
Bestand:
Den lokale ynglebestand svinger meget fra år til år. Fuglene opgiver meget tidligt at yngle, hvis ikke
forholdene er optimale. Det er ikke lykkedes at finde nye tal på bestanden i område F8. I område F13 er
der en stabil-stigende om end meget varierende bestand.
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Klyde - antal ynglepar i omr. 8 og 13
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Efter yngletiden samles fuglene gradvis i større flokke – ofte på Bygholm Vejle. I juni og juli ses derfor
jævnligt større ansamlinger af rastende fugle. Det er ikke nødvendigvis kun lokale ynglefugle fra det
samme område, men kan udmærket være fugle fra f.eks. andre dele af Limfjorden
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Klyde-max rasttal i omr. 13
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Foreløbig trusselsvurdering:
Arten er meget afhængig af ynglepladser med en høj og stabil forårsvandstand på afgræssede
engarealer. Lokalt er der visse år problemer med for lav vandstand, for lidt afgræsning (begyndende
tilgroning med tagrør) og prædation fra mink og ræve. På rastepladserne kan der være problemer med
udtørring i løbet af sommeren.
Potentielt levested:
Der er medtaget alle fugtige, afgræssede engarealer i de to områder. Arealet af det potentielle
yngleområde vurderes samlet at udgøre ca. 1430 ha.
Der er alene medtaget afgræssede engarealer på Bygholm Vejle. Arealet af det potentielle rasteområde
vurderes at udgøre ca. 740 ha.

Pomeransfugl:
Bestand:
Arten raster stort set hvert forår i maj på dyrkede arealer øst for Bygholm Vejle og Lund Fjord
(Klim/Torup Fjordholme) og på de dyrkede arealer nord for Lønnerup Fjord (Revlbuske).
Observationerne inden for område F13 og F19 er ret få og spredte.
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Pomeransfugl - maxtal for omr. 13 og 19
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Foreløbig trusselsvurdering:
Bortset fra evt. forstyrrelser er der ikke umiddelbart de store trusler for arten i områderne.
Potentielt levested:
Der er medtaget tørre og dyrkede arealer øst for Bygholm Vejle/Lund Fjord og nord for Lønnerup
Fjord. Arealet af de potentielle rasteområder vurderes at udgøre ca. 1.040 ha. De egnede arealer
umiddelbart øst for område F13, dvs. uden for fuglebeskyttelsesområdet, er dog betydelig større.
Hjejle:
Bestand:
Antallet af rastende fugle i de to områder (F13 og F20) svinger en del mellem årene. Det kan skyldes, at
Hjejle raster mange steder i Thy, og det er ret tilfældigt, om de findes inde i fuglebeskyttelsesområderne
eller uden for. Som helhed er bestanden formentlig ret stabil.
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Hjejle - maxtal for rastende fugle i omr. 13 og 20
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Foreløbig trusselsvurdering:
Arten har brug for uforstyrrede dagrastepladser og natlige fourageringspladser i form af store marker
med lav vegetation, enge og vadeflader. Der er umiddelbart mange af disse arealer i Vejlerne, og der
ses ikke at være trusler mod bestanden.
Potentielt levested:
Der er medtaget afgræssede enge og dyrkede arealer på og omkring Bygholm Vejle, Vesløs/Arup Vejle
og Østerild Fjord. Arealet af de potentielle rasteområder vurderes at udgøre ca. 3.000 ha.
Alm. Ryle:
Bestand:
For område F8 er arten via NOVANA eftersøgt i yngletiden uden held i 2004. Der har tidligere været
op til 18 par i området. For de to øvrige områder er ynglebestanden tilsyneladende for nedadgående (se
fig.). Dette er det generelle billede for mange af artens ynglepladser.
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Alm. Ryle - ynglepar i områderne 8, 13 og 20
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Foreløbig trusselsvurdering:
Arten er meget sårbar over for udtørring, tilgroning, slåning af engarealer og prædation fra bl.a. ræv. I
både område F13 og F20 har der en del år været problemer med for lav forårsvandstand, og især i
område F13 er der desuden problemer med begyndende tilgroning med tagrør. Efter en del år med
ræveskab og lav bestand er antallet af ræve nu igen på vej op, og det har formentlig stor negativ
indflydelse på ynglesuccesen hos jordrugende fugle i hele området.
Potentielt levested:
Der er medtaget alle fugtige, afgræssede engarealer i de tre områder. Arealet af det potentielle
yngleområde vurderes samlet at udgøre ca. 2000 ha.
Brushane:
Bestand:
Ynglebestanden er for nedadgående i de to områder (se fig.). Dette er det generelle billede for mange af
artens ynglepladser.
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Brushane - ynglepar i omr. 13 og 20
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Foreløbig trusselsvurdering:
Arten er meget sårbar over for udtørring, tilgroning, slåning af engarealer, for høj saltholdighed og
prædation fra bl.a. ræv. I både område F13 og F20 har der en del år været problemer med for lav
forårsvandstand, og især i område F13 er der problemer med begyndende tilgroning med tagrør. Dårlige
fungerende sluser med gennemtrængning af saltvand fra Limfjorden kan muligvis være et problem.
Efter en del år med ræveskab og lav bestand er antallet af ræve nu igen på vej op, og det har formentlig
stor negativ indflydelse på ynglesuccesen hos jordrugende fugle i hele området.
Potentielt levested:
Der er medtaget alle fugtige, afgræssede engarealer i de to områder. Arealet af det potentielle
yngleområde vurderes samlet at udgøre ca. 1500 ha.
Dværgmåge:
Bestand:
Dværgmåge har siden 1997 forsøgt at etablere sig som ynglefugl forskellige steder i Bygholm Vejle.
Eneste år med ynglesucces var i 1999, hvor en enkelt unge kom på vingerne. De øvrige år er
yngleforsøgene opgivet.
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Dværgmåge - ynglepar i omr. 13
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Foreløbig trusselsvurdering:
Arten er afhængig af at kunne yngle i nærheden af kolonier af især Hættemåge, og den er afhængig af
åben rørsump til fouragering og redebygning.
Tilgroning med for tæt tagrør og den tilsyneladende nedgang i antallet af ynglende Hættemåger kan
være problematisk. Arten er derfor meget afhængig af kontinuerlig pleje af området med rydninger at
områder med rørskov m.v.
Potentielt levested:
Der er medtaget alle våde arealer i område F13, dvs. både rørskov, åbne enge og vandflader. Arealet af
det potentielle yngleområde vurderes samlet at udgøre ca. 3300 ha.

Fjordterne:
Bestand:
Bestanden i Vejlerne er tilsyneladende rykket fra de Vestlige til de Østlige Vejler sidst i 90erne. Arten
yngler nu primært ved kanten af Midtsøen og Vestsøen på Bygholmengen. Arten er dog også de seneste
år begyndt at yngle på den forholdsvis nye kunstige ø i Tømmerby Fjord (Ferdinands Ø). Det samlede
antal par i de to områder varierer en del med det højeste antal på i alt 53 par er registreret i 2003.
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Fjordterne - ynglepar i omr. 13 og 20
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Foreløbig trusselsvurdering:
Arten yngler socialt på jorden på små, lavtliggende øer (evt. tuer), og er derfor meget sårbar over for
svingende vandstand, udtørring, forstyrrelser og prædation fra især ræve. Især udtørring og prædation
kan lokalt være problematiske i de to områder.
Potentielt levested:
Der er medtaget alle åbne vandflader (fouragering) og afgræssede enge (redeplads). Arealet af det
potentielle yngleområde vurderes samlet at udgøre ca. 3.700 ha.
Havterne:
Bestand:
I omr. 8 og 20 er der ikke fundet ynglefugle siden 1995 og arten er nu formentlig helt forsvundet som
ynglefugl. I omr. 13 yngler Havterne næsten udelukkende ved søerne i den sydlige del af
Bygholmengen. Her er arten tilsyneladende stabil, eller måske med en svag tendens til fremgang.
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Havterne, ynglepar i omr. 8, 13 og 20
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Foreløbig trusselsvurdering:
Arten yngler gerne socialt i kolonier, men også enkeltvis spredt på jorden på lavtvoksende enge eller
små lavtliggende øer (evt. tuer) og er derfor meget sårbar over for tilgroning i høj vegetation, svingende
vandstand, udtørring, forstyrrelser og prædation fra især ræve. Især udtørring og prædation kan være
problematiske lokalt.
Potentielt levested:
Der er medtaget alle åbne vandflader (fouragering) og afgræssede enge (redeplads). Arealet af det
potentielle yngleområde vurderes samlet at udgøre ca. 4800 ha.
Dværgterne:
Bestand:
Ynglebestanden i område F12 er meget dårligt kendt. Jf. (19) var der i 1980 7 par ved
Feggerøn/Feggeklit og 1 par på Hovsør Røn. Enkelte nyere observationer (16) kan dreje sig om
trækfugle. Arten yngler enkeltvis er i koloni på åbne kyster og stenede strande.
Foreløbig trusselsvurdering:
Arten har brug for en uforstyrret redeplads. Færdsel med f.eks. hunde på stranden i yngletiden kan
lokale være problematisk.
Potentielt levested:
Der er medtaget alle dele af F12 undtagen landarealer. Arealet af det potentielle yngle- og
fourageringsområde vurderes samlet at udgøre ca. 12.000 ha.
Sortterne:
Bestand:
Arten forsøgte nogle år omkring årtusindskiftet på flere nye ynglepladser, bl.a. ved Tømmerby Fjord og
i den centrale del af Bygholm Vejle. De seneste år er arten tilsyneladende tilbage ved den oprindelige
yngleplads ved Kogleaks i den nordlige del af Bygholm Vejle.
Bestanden har været for nedadgående gennem mange år, men er tilsyneladende stabiliseret noget siden
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år 2000. Antallet har siden 2001 svinget mellem 35 og 46 par. Ejeren af området har iværksat en
intensiv pleje af ynglepladsen ved at rydde tagrør og etablere åbne vandflader og det har uden tvivl
gavnet arten.
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Foreløbig trusselsvurdering:
Fortsat intensiv pleje af ynglepladsen er nødvendig. Tilgroning med tæt rørskov er kritisk. Arten er dog
stadig meget påvirkelig af udefra kommende faktorer så som ugunstigt forhold i vinterkvarteret og
under trækket samt problematiske vejrforhold i yngletiden (blæst og regn).
Potentielt levested
Der er medtaget alle åbne vandflader nær den tidligere yngleplads ved Tømmerby Fjord og alle
vandflader i område 20. Arealet af det potentielle yngleområde vurderes samlet at udgøre ca. 4600 ha.

Konklusion af truslerne mod fuglene
Generelt gælder, at for mange arter er vandstanden i yngletiden en afgørende parameter. Højere og mere stabil
vandstand om foråret vil gavne Rørdrum, en række ynglende vadefugle, ænder og rørhøns.
Tilgroning af lavtvoksende (tidligere afgræssede) engarealer m.v. er et generelt problem. Tilgroningshastigheden
forøges af næringsstofdeposition. Tilgroningen kan i en vis grad forhindres ved at pleje/afgræsse arealerne.
Generelt er pleje af engarealerne i form af afgræsning helt centralt i forvaltningen af området. Mangel på kreaturer
resulterer hurtigt i indvandring af tagrør og høje urter, der væsentlig forringer områdets værdi for ynglende vadefugle
og terner, rastende gæs m.v. Utætte sluser, der resulterer i indtrængen af saltvand, kan være problematisk for især
Rørdrum og Brushane. Regulering af rovdyrbestanden (især ræve og mink) bør overvejes af hensyn til jordrugende
fugle i området.
Eutrofiering af vandarealer er problematisk, da det vil forringe bunddækket af bundplanter i områdets søer til ugunst for
fouragerende svaner og svømmeænder.
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For flere arter tilknyttet Limfjorden vil surfing, herunder kite-surfing kunne virke stærkt forstyrrende og afholde dem
fra at anvende større arealer til rast og fouragering i dagtimerne.

J.nr. SNS 303-00028
Den 15. maj 2007

Natura 2000 – Basisanalyse
Udarbejdet af Landsdelscenter Nordjylland for
skovbevoksede fredskovsarealer i:
Habitatområde nr. H 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
Fuglebeskyttelsesområde nr. F 12 Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og
Skarrehage
Fuglebeskyttelsesområde nr. F 13 Østlige Vejler
Fuglebeskyttelsesområde nr. F 19 Lønnerup Fjord
Fuglebeskyttelsesområde nr. F 20 Vestlige Vejler, Arup Holme og Hovsør
Røn
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1

Beskrivelse af området

Natura 2000-området Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg er udpeget som både
habitatområde nr. 16 og fuglebeskyttelsesområder nr. 12, 13, 19 og 20.
Nr.
H 16
F 12
F 13
F 19
F 20

Navn
Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage
Østlige Vejler
Lønnerup Fjord
Vestlige Vejler, Arup Holme og Hovsør Røn
Samlet areal Natura 2000

Areal (ha)
44768
35551
4838
457
3842
44768

Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse. Da
habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er sammenfaldende, svarer det samlede areal ikke til summen af
udpegningerne. Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/.

Figur 1.1: Kort over habitatområde nr. 16.

Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i H 16, F 12, F13,F 19 og F 20 Side 3

Figur 1.2: Kort over fuglebeskyttelsesområde nr. 12

Figur 1.3: Kort over fuglebeskyttelsesområde nr. 19.

Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i H 16, F 12, F13,F 19 og F 20 Side 4

Figur 1.4: Kort over Fuglebeskyttelsesområde nr. 13.

Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i H 16, F 12, F13,F 19 og F 20 Side 5

Figur 1.5: Kort over fuglebeskyttelsesområde nr. 20

Skovbevokset areal (ha)
Nr.

Navn

H 16

Løgstør Bredning, vejlerne og
Bulbjerg
Løgstør Bredning, Livø,
Feggesund og Skarrehage
Østlige Vejler
Lønnerup Fjord
Vestlige Vejler, Arup Holme og
Hovsør Røn
Samlet skovbevokset areal

F 12
F 13
F 19
F 20

Samlet
Heraf med
Heraf uden
skovbevokset areal fredskovspligt fredskovspligt
(Top10DK)
719
511
208
105

73

32

53
3
80

4
0
35

49
3
45

719

511

208

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 sammenfaldende, svarer det
samlede skovareal ikke til summen af arealerne.

Det samlede skovbevoksede areal i området er opgjort til 719 ha (Top10DK). Heraf er 511 ha
pålagt fredskovspligt, mens de resterende ca. 208 ha er skovbevoksede arealer uden
fredskovspligt.
Habitatområdet strækker sig over et stort areal i den centrale del af Limfjorden. Det omfatter
et stort lavvandet område med Løgstør Bredning, Amtoft Vig og Feggesund med en række
øer, bl.a. Livø og mindre vadeflader ved Aggersborg.
Omkring fjorden ligger bakkede morænelandskaber og spredte lokaliteter med klinter og
kalkskrænter.

Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i H 16, F 12, F13,F 19 og F 20 Side 6

Den mest berømte kalkskrænt i området er uden tvivl Bulberg med Danmarks eneste
fuglefjeld.
De fleste steder findes et forland nedenfor moræneskrænterne med vidtstrakte strandenge,
enge omkring åernes udløb, inddæmmede fjordarme, næs og odder.
De inddæmmede fjordarme forekommer ved de Østlige og Vestlige Vejler og ved Lønnerup
Fjord.
Området terrrastiske natur er først og fremmest de lysåbne naturtyper, og kun lidt skov. På
Livø er der dog en del naturskov.

2

Udpegningsgrundlaget

Habitatdirektivet fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede,
sårbare eller sjældne i EU. Til dette formål er der udpeget en række særlige
bevaringsområder, de såkaldte habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget
med henblik på at beskytte bestemte habitatnaturtyper og arter af dyr og planter. Flere af
disse habitatnaturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for
beskyttelsen. Habitatnaturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne på direktivets
bilag II.
Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har til formål at beskytte levestederne for
fuglearter, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder i EU. Til
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. 16 og fuglebeskyttelsesområderne nr. 12,
13, 19 og 20 udpeget af hensyn til 31 habitatnaturtyper og 32 arter.
Nr.
9110
9160
9190
91D0
91E0
7220
1110
1140
1150
1160
1210
1220
1230
1310
1330
2110
2120
2130
2140

Habitatnaturtype/Artsnavn
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig bund
Stilkegeskove og -krat på mager sur bund
*Skovbevoksede tørvemoser
*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
*Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
*Kystlaguner og starndsøer
Større lavvandede bugter og vige
Enårig vegetation på stenede strande
Flerårig vegetation på stenede strande
Klinter eller klipper ved kysten
Vegetation af Kveller og andre enårige plantearter, der koloniserer
mudder og sand
Strandenge
Forstrand og begyndende klitdannelser
Hvide strande og sandmiler
*Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværsklit)
*Kystklitter med dværbuskvegetation (klithede)

Håndtering
+
+
+
+
+
+/-
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2160
2170
2190
2250
3140
3150
3260
4030
5130
6210
6230
7230
1095
1335
1155
1318
1366
A103
A127
A050
A040
A067
A038
A069
A195
A052
A043
A039
A021
A149
A197
A081
A082
A037
A151
A034
A140
A119
A132
A193
A194
A031

Klitter med havtorn
Klitter med gråris
Fugtige klitlavninger
*Kystklitter med enebær
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Vandløb med vandplanter
Tørre dværgbusksamfund (heder)
Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige
orkidelokaliter)
*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
Rigkær
Havlampret
Spættet sæl
Odder
Damflagermus
Stor vandsalamander
Vandrefalk
Trane
Pibeand
Kortnæbbet gås
Hvinand
Sangsvane
Toppet skallesluger
Dværgterne
Krikand
Grågås
Sædgås
Rørdrum
Almindelig ryle
Pomeransfugl
Sortterne
Rørhøg
Blå kærhøg
Pibesvane
Dværgmåge
Brushane
Skestork
Hjejle
Plettet rørvagtel
Klyde
Fjordterne
Havterne
Hvid stork

+/+/+/+/+/-

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.
Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af 7220 *Kilder og Væld med kalkholdigt (hårdt) vand supplerer amtets
kortlægning af denne habitatnaturtype. Samme forekomst kan være kortlagt af både amtet og Skov- og
Naturstyrelsen.

3

Datapræsentation

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

Habitatnaturtype/art

9110
9160
9190
91D0
91E0
7220
1166
1318
1355
A127
A103

Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig bund
Stilkegeskove og -krat på mager sur bund
Skovbevoksede tørvemoser
Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
*Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
Stor vandsalamander
Damflagermus
Odder
Trane
Vandrefalk

Kortlagt areal
(ha) /
bestandstørrelse
(stk)
0,4
0
18,1
10,9
7,8
0
2,6
3 ynglepar
4

Bilag

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

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

På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H16 er der i alt kortlagt 37,2 ha naturtyper
som er på udpegningsgrundlaget. Der er ikke registreret habitatnaturtyper, som ikke er på
udpegningsgrundlaget.
To af naturtyperne på udpegningsgrundlaget er ikke fundet i forbindelse med Skov- og
Naturstyrelsens kortlægning:
- ingen fund af 9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig bund
- ingen fund af 7220 Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand.
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.

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

1

NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur
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•

•
•
•
•

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 nærmere for at sikre at
anvendelsen er stabil eller stigende
Der er behov for at undersøge anvendelsen af græsningsdrift nærmere for at sikre at
anvendelsen er stabil eller stigende
Indvandring af skyggetålende træarter som bøg kan med tiden konvertere den lysåbne
stilkegeskove og - krat (9190) til bøgeskove på muldbund (9130)
I forhold til de fugtige skovnaturtyper (91D0 og 91E0) er der behov for at undersøge
nærmere, hvad grøftningen af disse arealer betyder. Det kan muligvis være en trussel.

Modsatrettede interesser

I visse tilfælde kan naturtyper og/eller arter antagelig kun opretholdes på bekostning af
andre naturmæssige interesser:
Naturlig succession eller tilgroning kan indebære, at én naturtype udvikler sig til en anden,
og drift eller naturpleje kan derfor indebære en konflikt mellem 2 naturtyper. F.eks. kan
tør hede (4030) eller surt overdrev (6230) uden græsning udvikle sig til stilkegekrat
(9190).
Naturlig succession vil med tiden ændre naturtypen stilkegeskove og krat (9190) til
bøgeskove på muldbund (9130). Den naturlige succession kan stoppes ved en aktiv indsats,
hvis man ønsker at bevare egekrattet. Floraregistreringerne fra kortlægningen viser, at bøgen
er til stede i en stor del af egekrattet.

6

Naturforvaltning og pleje

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

•
•
•
•

I dette habitatområde ligger der skovbevoksede arealer, som administreres af Skov- og
Naturstyrelsen. Skovdriften på arealerne sker efter naturnære principper. Det betyder,
at man i driften arbejder målrettet for at sikre et kontinuert skovdække og
opretholdelsen af et godt skovklima. Derved kan foryngelse af skoven som helhed basere
sig på selvsåning. Med den naturnære skovdrift fortsættes bestræbelserne på helt at
undgå pesticider. Anvendelsen af gødning er begrænset til udpegede
pyntegrøntsarealer. Den naturnære skovdrift i statsskovene er nærmere beskrevet i
"Handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene". Statsskovene er certificeret efter
FSC og PEFC systemerne. Det betyder, at en ekstern part løbende kontrollerer, at
skovene lever op til certificeringskravene dvs. en bæredygtig skovdrift.
Skov- og Naturstyrelsen har udlagt størstedelen af de kortlagte skovnaturtypearealer på
Livø som urørt løvskov med græsning (ca. 35 ha).
Inden for området er der en række fredninger og arealer med status af vildtreservat
Inden for følgende fredninger er der kortlagt skovhabitatnaturtyper
Navn: Livø (id. 572900). Omfang: ca. 320 ha. Fredet 27/9 1977. Formålet med
fredningen er bl.a., at arealerne skal bevares i tilstanden på fredningstidspunktet.
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a. at de nuværende
skovområder skal opretholdes med egnskarakteristiske træarter. Anvendelse af kemiske
midler i forbindelse med skovdriften er ikke tilladt.
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•

Mht. naturpleje i H16 henvises til beskrivelse i Viborg Amts basisanalyse

7

Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper

Der er ikke fundet nye arter eller naturtyper, som ikke er på udpegningsgrundlaget.
To af naturtyperne på udpegningsgrundlaget er ikke fundet i forbindelse med Skov- og
Naturstyrelsens kortlægning:
- ingen fund af 9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig bund
- ingen fund af 7220 Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand.

8

Liste over manglende data

Der er ved gennemgang ikke konstateret manglende data.

9

Liste over anvendt materiale
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Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levesteder
Bilag 1.1: Kort over habitatnaturtyper
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Bilag 1.2: Kort over levesteder
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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 0,4 ha i H 16.

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%
0,4

1-10%

11-30%

31-75%

>76%

I alt
0,4

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 %
0,4

I alt
0,4
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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 %
0,4

20-50 %

51-75 %

76 – 90 %

> 90 %

I alt
0,4

- 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
0,4

1-5 stk/ha

> 5stk/ha

I alt
0,4

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
0,4

1-5 stk/ha

> 5stk/ha

I alt
0,4

- 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%
0,4

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

I alt
0,4

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
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
0,4

B

C

D

E

I alt
0,4

2.1.4 Naturtypens arter
- Karakteristiske arter
Der er registreret følgende karakteristiske arter:
- i 5 meter cirklerne
Art
Bøg
Bunke, bølget

Areal (ha)*
0,4
0,4

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

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

Dominerende
0,4

Alm.

Hyppig

Spredte

Få

I alt
0,4
0,4

0,4

- 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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2.2 Data for Stilkege-skov og krat på mager sur bund (9190)
2.2.1 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).

2.2.2 Naturtypens areal
Der er kortlagt et samlet areal på 18,1 ha i H 16.

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
Stilkeg

< 1%
18,1

1-10%

11-30%

31-75%

>76%

I alt
18,1

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 %
2,4

> 90 %
15,7

I alt
18,1

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 %
16,3

20-50 %
1,8

51-75 %

76 – 90 %

> 90 %

I alt
18,1

- 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):
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< 1 stk/ha
1,5

1-5 stk/ha
1,8

> 5stk/ha
14,8

I alt
18,1

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
0,6

1-5 stk/ha
5,7

> 5stk/ha
11,7

I alt
18,1

- 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%

I alt
0
0
0

Tegn på
Tydelig
Nylig

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%
18,1

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

I alt
18,1

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

14,8

14,8
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
11,7
11,7
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
18,1

B

C

D

E

I alt
18,1

2.2.4 Naturtypens arter
- Karakteristiske arter
Der er registreret følgende karakteristiske arter:
- i 5 meter cirklerne
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Art
Eg, stilk

Areal (ha)*
18,1

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

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

Dominerende

Alm.

Hyppig

Spredte

Få

18,1

I alt
18,1
18,1
0,6

18,1
0,6

- Invasive arter.
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst:
Art
Glansbladet hæg

< 1%

1-10%
0,6

11-25%

26-50%

>50%

I alt
0,6
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2.3 Data for *Skovbevoksede tørvemoser (91D0)
2.3.1 Beskrivelse af naturtypen
Vådbundsskov domineret af birk, skovfyr eller rødgran, som forekommer på relativt
næringsfattig og sur bund med et højt grundvandsspejl, typisk på tørvejord. Tørst og alm. røn
findes ofte sammen med de øvrige træarter. Der er som regel mosser til stede, ofte i form af
tørvemos (Sphagnum). Typen er typisk et successionsstadium med birk i første trægeneration,
hvorefter der kan ske indvandring af el eller ask. Bliver el, ask eller pil dominerende, er der
tale om andre mere næringsrige typer vådbundsskov. Typen er således ofte et
successionsstadium mellem en åben naturtype og en mere stabil sumpskovstype. Det
indebærer, at typen hyppigt ikke kan sikres langsigtet på stedet grundet naturlig succession.
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen),
er den omfattet. For plantet skov omfattes endvidere kun birkedominerede arealer, og kun
sådanne, hvor forholdene vurderet ud fra jordbund og bundflora er så våde, sure og
næringsfattige at birken vil selvså sig i højere grad end mere næringselskende træarter.
Typiske eksempler er skov på tilgroet tidligere hængesæk som i dele af Lyngby Åmose, og
næringsfattige skovmoser, tilgroet med birk eller nåletræer, som det kan ses i Gribskov og en
række andre steder. Ofte findes typen tillige på ødelagte højmoser, som er groet til med især
birk.
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: hunde-hvene, dunbirk, grå star, stjerne-star,
alm. star, næb-star, tørst, spidsblomstret siv, blåtop, skovstjerne, rødgran, skovfyr,
tørvemosser (Sphagnum spp.), tranebær, mosebølle og eng-viol. Disse arters forekomst er
ikke afgørende, men hvor de findes er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen.
Typen findes ofte på og ved højmoser. Forekomst i disses laggzone kan være naturlig, mens
forekomst på højmosefladen er unaturlig i Danmark og tegn på nedbrydning af en tidligere
aktiv højmose. Ved kortlægning af højmosekomplekser adskilles 91D0 fra højmose (typerne
7110 og 7120) ved at følge grænsen mellem skov og ”åben naturtype”, d.v.s. over eller under
50 % kronedække af træer. Hvis fx laggzonen af en højmose er groet så stærkt til, at den
dækkes af skov (typisk som følge af antropogen dræning, næringstilførsel og lignende), hører
den til 91D0 i stedet for til højmose (7110/7120). Arealer, hvor bundfloraen er totalt
bortskygget, undtages (DMU 2005b).

2.3.2 Naturtypens areal
Der er kortlagt et samlet areal på 10,9 ha i H 16.

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
Dunbirk

< 1%
1,2

1-10%

11-30%
0,9

31-75%
5,8

>76%
2,9

I alt
10,8
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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 %
0,7

> 90 %
10,2

I alt
10,9

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 %
2,9

20-50 %
8,0

51-75 %

76 – 90 %

> 90 %

I alt
10,9

- 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
2,9

1-5 stk/ha
8,0

> 5stk/ha

I alt
10,9

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
9,7

1-5 stk/ha
1,2

> 5stk/ha

I alt

- 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%
10,9

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

I alt
10,9

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
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Afvanding:
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:
A: Ingen grøfter
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede)
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år
E: Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år
A
1,3

B
0,9

C
8,7

D

E

I alt
10,9

2.3.4 Naturtypens arter
- Karakteristiske arter
Der er registreret følgende karakteristiske arter:
- i 5 meter cirklerne
Art
Birk, dun
Blåtop
Skovstjerne
Star, almindelig

Areal (ha)*
8,8
2,1
5,8
0,9

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

- på det øvrige areal (ha).
Art
Alm. star
Blåtop
Dunbirk
Grå star
Mosebølle
Rødgran
Skovfyr
Skovstjerne
Sphagnum spp.

Dominerende

Alm.

Hyppig

0,7
1,2

Spredte

Få

0,9
7,5

I alt
1,6
8,7
10,9
6,7
5,8
6,7
0,9
6,7
6,7

10,9
6,7
5,8
6,7
0,9
6,7
6,7

- 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
”Italiensk” gyvel

< 1%

1-10%

11-25%
1,3

26-50%

>50%

I alt
1,3
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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 7,8 ha i H 16.

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

< 1%
3,6
1,3

1-10%
1,8
3,6

11-30%

31-75%

>76%
1,1

I alt
6,5
3,6
1,3
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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 %
4,7

> 90 %
3,1

I alt
7,8

Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt
forekomst:
< 20 %
4,2

20-50 %
3,6

51-75 %

76 – 90 %

> 90 %

I alt
7,8

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

1-5 stk/ha
4,2

> 5stk/ha
3,6

I alt
7,8

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

1-5 stk/ha
7,8

> 5stk/ha

I alt
7,8

- Skovdrift
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst:
< 1%

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

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%
7,8

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

I alt
7,8

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

1,8

1,8
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
3,1
3,1
tydelige tegn
Nuværende
0
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Afvanding:
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:
A: Ingen grøfter
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede)
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år
E: Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år
A
3,6

B
4,2

C

D

E

I alt
7,8

2.4.4 Naturtypens arter
- Karakteristiske arter i bundvegetation
Der er registreret følgende karakteristiske arter:
- i 5 meter cirklerne
Art
Akselblomstret star
Alm. mjødurt
Angelik
Ask
Padderok, ager
Rødel
Skovskræppe
Stor nælde
Sværtevæld
Vandkarse

Areal (ha)*
1,3
4,2
1,1
6,5
1,1
1,3
1,8
6,7
1,1
5,4

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

- på det øvrige areal (ha).
Art
Akselblomstret star
Alm. mjødurt
Angelik
Ask
Dunbirk
Gråel
Kærstar
Padderok, ager
Rødel
Skovskræppe
Stor nælde
Sværtevæld
Vandkarse

Dominerende

Alm.

Hyppig

Spredte

1,3
1,3

3,6
1,8
1,1

1,1

2,9

4,9
5,4

1,3

3,6

1,3

3,6
1,8
4,9

Få

I alt
4,9
4,2
1,1
7,8
5,4
1,1
4,9
1,1
7,7
1,8
7,7
1,1
5,4

1,1
1,1
1,8
1,8
1,1

5,4

- 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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2.5 Data for Damflagermus Myotis dasycneme (1318)
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
Damflagermus sover vintersøvn i blandt andet kalkgruber og klippespalter, ofte hængende i
små grupper. Vintersøvnen varer som regel fra oktober til april. Damflagermusene vågner
kortvarigt med nogle ugers mellemrum, hvor de parer sig, men sjældent forlader
overvintringsstedet.
Det er vigtigt, at der er et meget lavt niveau af menneskelig aktivitet omkring vinterkvartererne, da forstyrrelser kan give tab i dyrenes energiressourcer og dermed mindske
chancen for overlevelse.
Sommerkvartererne er i huse eller hule træer i nærheden af søer og vandløb. Føden, der
udelukkende består af insekter, jages over vandfladerne eller omkring træer i lav højde.
Omkring slutningen af juni finder hunnerne sammen i små kolonier for at føde deres unge.
Hannerne lever alene eller i små grupper med andre hanner (Skov- og Naturstyrelsen 2007).
Der henvises til Viborg Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for
damflagermus i H16 (Viborg Amt 2006).

2.5.3 Bestand
Af DMU’s rapport nr. 322 ”Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirketivet” fra 2000
fremgår følgende: Bevaringsstatus synes gunstig for de vintersovende bestande i
kerneområdet i de jyske kalkgruber og ligeledes gunstig for sommerbestanden i det midtjyske
område, uden at det dog vides, hvor stor en del disse bestande udgør af den nationale bestand
(DMU 2000).
I Rødliste 1997 er damflagermus kategoriseret som ”sårbar” (Skov- og Naturstyrelsen 1998).
Der er ikke foretaget overvågning af damflagermus under NOVANA.
Det vurderes, at udbredelsen af Damflagermus i H16 er usikker og der er ingen fund i
habitatområdet. Ifølge Viborg Amts basisanalyse for H16 er der et fund fra 1998 tæt på H16 i
landsbyen Øsløs (Viborg Amt 2006).
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2.6 Data for Odder Lutra lutra (1355)
2.6.1 Beskrivelse af arten
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000.

2.6.2 Levested
Odderen lever i tilknytning til vådområder. Den findes såvel i stillestående som rindende vand
i både saltvand og ferskvand. Søer og moser med store rørskovsområder er især velegnede
levesteder (DMU 2006).
Der henvises til Viborg Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for odder
i H16 (Viborg Amt 2006).

2.6.3 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
Viborg

114

Antal positive stationer i
1996
92 stk. (78 %)

Antal positive stationer i
2004
109stk. (92 %)

Kilde: DMU 2006

Det vurderes, at H16 er et kærneområde for den danske odderbestand.
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2.7 Data for Stor vandsalamander Triturus cristatus (1166)
2.7.1 Beskrivelse af arten
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000.

2.7.2 Levested
Stor vandsalamander lever på land en stor del af året mest i skove og haver, men vandrer i
marts-april ned til vandhuller efter vinterdvalen. Stor vandsalamander findes i solbeskinnet
søer og vandhuller med rent vand. Den findes sjældent i vandhuller med surt vand.
I vandhullerne parrer salamandrene sig og opholder sig her frem til slutningen af sommeren
Er der fisk i vandhullet, eller bruges det til at opdrætte ænder i, yngler de sjældent. På grund
af tilstedeværelsen af fisk, findes Stor vandsalamander normalt ikke i større søer.
I sensommeren forlader de voksne individer vandhullerne, indtil de i oktober opsøger et
overvintringssted (Skov- og Naturstyrelsen 2007).
Skov- og Naturstyrelsen har kortlagt følgende som levested for Stor vandsalamander i
fredskov i H 16: Vandhuller i intervallet 100m2-2500m2, som er registreret af amterne som §
3 områder, eller som registreres i forbindelse med Natura 2000 kortlægningen (Skov- og
Naturstyrelsen 2006). Der er i alt kortlagt 2,6 ha som levesteder for Stor vandsalamander, se
kortbilag 1.2.

2.7.3 Bestand
Af DMU’s rapport nr. 322 ”Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirketivet” fra 2000
fremgår følgende: Stor vandsalamander er formentlig generelt i tilbagegang, og
bevaringsstatus usikker på trods af, at arten endnu er meget almindelig især i det sydøstlige
Danmark (DMU 2000).
I Rødlisten er Stor vandsalamander kategoriseres som ”ikke truet” (DMU 2007).
Der er ikke foretaget overvågning af Stor vandsalamander under NOVANA.
Det vurderes, at stor vandsalamander muligvis er til stede i H16, men der mangler
feltundersøgelser af levesteder.
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2.8 Data for Vandrefalk Falco peregrinus (A103)
2.8.1 Beskrivelse af arten
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter.

2.8.2 Levested
Vandrefalk yngler oftest på stejle klippesider og klinter eller i andre fugles forladte reder. I
stigende omfang er vandrefalk dog også begyndt at yngle i redekasser eller på høje bygninger.
Ro omkring reden er vigtigt for at sikre ynglesucces.
Vandrefalken lever af andre fugle, som den slår i luften enten ved at styrtdykke med op til 180
km/t eller ved at flyve dem op. Vandrefalke kan dog også fange deres bytte ved at hoppe og
springe rundt i lavt krat for at få fat i fugleunger, der endnu ikke er helt flyvefærdige (Skovog Naturstyrelsen 2007).
Der henvises til Viborg Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for
vandrefalk i F13 og F20 (Viborg Amt 2006).

2.8.3 Bestand
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:
Arten synes nu på vej mod at retablere sig som ynglefugl i Danmark. Det er endnu for tidligt
at vurdere om det sker, og den nationale bevaringsstatus for arten må derfor foreløbig
vurderes som usikker (DMU 2003).
I Rødlisten er vandrefalk kategoriseret som ”forsvundet”, dog muligvis under genindvandring
(DMU 2007).
Vandrefalken benytter fuglebeskyttelsesområderne nr. F13 og F20 som rasteområder, og der
er ikke registreret yngleaktivitet i området.
I fuglebeskyttelsesområderne nr. F13 og F20 er der registreret følgende antal trækkende
vandrefalke:
Observationer

1983*
0

1995**
5

2001**
0

2005**
4

Kilder: * Skov- og Naturstyrelsen 1995. **Viborg Amts basisanalyse 2006

Samlet vurderes det aktuelle antal af trækfugle i området at være nogle få individer.
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2.9 Data for Trane Grus grus (A127)
2.9.1 Beskrivelse af arten
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter.

2.9.2 Levested
Trane yngler både i åbne hedemoser og tilgroede moser samt til tider i mindre skovmoser.
Moserne er dog kun egnet som levested for traner, hvis de er uforstyrrede, da traner er meget
sky. Fuglene spiser overvejende planteføde, men kan også tage insekter og andre smådyr, som
de finder i moser og enge (Skov- og Naturstyrelsen 2007).
Der henvises til Viborg Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for trane i
F13 (Viborg Amt 2006).

2.9.3 Bestand
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:
Trane har siden 1952 reetableret sig som dansk ynglefugl efter at være forsvundet i ca. 100
år. Specielt synes genindvandringen at have taget fart siden 1990. … Bestanden har været
stigende siden 1980, og samlet må den nationale bevaringsstatus for trane i Danmark
foreløbig vurderes som gunstig (DMU 2003).
I Rødlisten er trane kategoriseret som ”ikke truet” (DMU 2007).
Trane er under NOVANA i 2005 blevet registreret med 45 sikre og formodede ynglepar og
fire mulige med langt de fleste i Viborg Amt og på Bornholm. I Viborg Amt er der registreret
5 par. Der var ynglende trane på 5 lokaliteter ud af de undersøgte 12 lokaliteter i amtet (DMU
2006a).
I fuglebeskyttelsesområde nr. 13 er der registreret følgende antal ynglepar:
Observationer

1983*
0

1992-1997**
0

1998-2003**
0-2

2006***
3

Kilder: * Skov- og Naturstyrelsen 1995, ** DMU 2006b, *** Viborg Amt 2006.

Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af trane i området at være i fremgang.
I fuglebeskyttelsesområde nr. 13 er der registreret følgende antal rastende traner:
Observationer

1983*
0

1996**
5

2001**
25

2005**
125

Kilder: * Skov- og Naturstyrelsen 1995, ** Viborg Amt (2006)

Samlet vurderes antallet af rastende traner at være i fremgang.
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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).
Der er ikke registreret tegn på jordbearbejdning af de skovbevoksede, fredskovspligtige
arealer i habitatområdet.
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- Hugst
Skovnaturtyperne skal have en kronedækningsgrad > 50 % af de træarter, der hører til
naturtypen (DMU 2005a).
På baggrund af bilag 2 kan det konkluderes, at der:
•
på 79 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %
•
på 21 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 %
Kronedækningsgraden i området indikerer, at der føres en hugst i området, som ikke udgør en
trussel mod sikring af en kronedækningsgrad på > 50 %. Den registrerede kronedækningsgrad
omfatter dog alle træarter på arealet, og ikke kun de træarter, der naturligt hører til
skovnaturtypen.
- Ophør med naturvenlige driftsformer
Der er registreret ophørt stævningsdrift:
- på 81 % af det samlede areal med 9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund.
- på 23 % af det samlede areal med 91E0 Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.
Nuværende græsningsdrift er konstateret på 65 % af det samlede areal med stilkege-krat
(9190). For elle- og askeskove (91E0) er der konstateret nuværende græsning på 40 % af det
samlede areal.
På baggrund af ovennævnte registreringer er der grundlag for at konkludere, at der er behov
for at undersøge anvendelse af stævningsdrift og græsningsdrift nærmere for at sikre at
anvendelsen er stabil eller stigende.

3.3 Eutrofiering
Kvælstof er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et
naturområde belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret
artssammensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f. eks
stor nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og
konkurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter).
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse2 bliver overskredet.
Resultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og
naturtypernes tilstand ændres. Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre
til ændret artssammensætning. Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte
tilførsel af gødning eller indirekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller
jordfygning fra marker.
Eutrofiering af skovarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af negative
strukturer, mange plantearter med god tilpasning til at vokse på næringsrig jordbund eller
ved at måle eller modelberegne depositionen af kvælstof fra luften.

2

Tålegrænsen er et mål for et naturområdes følsomhed for luftforurening. Tålegrænsen kan defineres som ”En
kvantitativ vurdering af den belastning med et eller flere forurenende stoffer, hvorunder effekter på udvalgte
følsomme elementer af natur og miljø ikke forekommer vurderet med den bedste nuværende viden”.
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Tålegrænser
Alle de registrerede skovnaturtyper i H16 er kvælstoffølsomme med tålegrænser på 10-20 kg
N/ha/år. Modelberegninger kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år. Tålegrænsen for
naturtypen kilder og væld (7220) er angivet til at ligge i intervallet 15-25 kg N/ha/år (Skovog Naturstyrelsen 2005).

Kvælstof-deposition
Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof fra luften i H 16 er følgende for de enkelte
kommuner i hvilke, der er kortlagt skovnaturtyper:
Kommuner
Hanstholm
Løgstør
Morsø Kommune
Thisted
Landsgennemsnit

NHy(kg N/ha)
7,4
9,9
9,9
8,0
9,1

NOx (kg N/ha)
6,4
5,7
5,7
6,0
6,8

Total N (kg N/ha)
13,8
15,6
15,6
14,0
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 4 kommuner, hvor der er kortlagt skovnaturtyper i H16 er
således på 14,8 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).
Størstedelen af den registrerede skovnatur knytter sig til egentlig skov, hvoraf en mindre del
udgør skovkanter og randzoner.
Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger midt i intervallet med tålegrænsen
for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om tålegrænsen er
overskredet i den indre del af skovene.
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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 63 % af arealet er der ikke grøfter
•
på 14 % af arealet er der grøfter, der ikke fungerer
•
på 23 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdt inden for de
seneste 6 år
Som følge at tilstedeværelsen af en del arealer med fugtige skovnaturtyper (91D0 og 91E0)
vurderes området at være særligt følsomt overfor ændringer i hydrologien.
Alle de registrerede grøfter er fundet inden for arealer med fugtige skovnaturtyper, og den
ændrede hydrologi i disse områder kan muligvis på sigt være en trussel for disse
skovnaturtyper.
Hydrologien for grøftede arealer med 91D0 Skovbevoksede tørvemoser og 91E0 Elle- og
askeskove ved vandløb, kilder og væld bør undersøges nærmere.

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 ”Italiensk” gyvel et enkelt sted. Skov- og
Naturstyrelsen vurderer at den pågældende art ikke udgør nogen aktuel trussel mod
skovnaturtyper i området.
Glansbladet hæg er fundet på et mindre areal med 9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur
bund. Det aktuelle niveau udgør ikke et problem, men tilstedeværelsen af Glansbladet hæg i
en lysåben skovnaturtype (som 9190) kan på sigt udgøre en trussel mod naturtypen.
3

Kilde: Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk
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3.6 Forstyrrelse af arter
Der er under gennemgang af området ikke konstateret tegn på forstyrrelse af arter.

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 for efter konvertering er indvandring af
skyggetålende træer, som med tiden vil overgro egebevoksningen og forhindre selvforyngelse
af eg (DMU 2003).
Ifølge Skov- og Naturstyrelsens floraregistreringer optræder bøgen hyppigt på 65 % af arealet
med stilkege-krat (9190). Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at indvandringen af naturlige
skyggetræer i egekrattet er en fremadskridende succession. En omfattende konvertering af
egekrattet til sandsynligvis bøgeskove på muldbund (9130) ligger mange år ud i fremtiden.

Side 37

