NOTAT

Rettelsesblad
Natura 2000-plan nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

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 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø:
”Ny figur 4

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

Af figur 4 fremgår det, at mens områdets skovnaturtyper overordnet er i gunstig skovtilstand,
er størsteparten af de lysåbne typer (undtagen hede) i ugunstig naturtilstand.
De underliggende data for tilstandsvurderingerne viser, at en tredjedel af arealerne med
rigkær, våd hede og kalkoverdrev samt størstedelen af arealet med tidvis våd eng, højmose og
tør hede har bedre artstilstand end strukturtilstand. Dette skyldes primært problemer med
tilgroning og/eller afvanding, og viser, at der er potentiale for at hæve naturtilstanden via
målrettet pleje, da artsindholdet er til stede.”

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler
18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Natura 2000-område:
Habitatområde:

20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1013

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Kildevældsvindelsnegl

Trussel:
Tilgroning med uønsket art

Indsats:
Naturpleje

1

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

Grøftning og dræning

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Næringsbelastning fra dyrkede
arealer

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 1 af 29

Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1014

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Skæv vindelsnegl

Trussel:
Tilgroning

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3
4

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet
Rydning af vedplanter

Grøftning og dræning

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Næringsstofbelastning

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Habitatområde:

20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1081

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Bred vandkalv

Trussel:
Atmosfærisk N-deposition

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 2 af 29

Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1095

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Havlampret

Trussel:
Grødeskæring i vandløb

Indsats:
Miljøvenlig vandløbspleje

1

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

Spærringer i vandløb

Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger

Mulige virkemidler til truslen:
Fjernelse af spærringer

Vandløbsoprensning

Miljøvenlig vandløbspleje

Mulige virkemidler til truslen:
Ændret vedligeholdelse af vandløb

Uhensigtsmæssig hydrologi

Genskabelse af naturlig dynamik

Mulige virkemidler til truslen:
Genslyngning af vandløb

17. november 2011

Side 3 af 29

Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1096

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Bæklampret

Trussel:
Grødeskæring i vandløb

Indsats:
Miljøvenlig vandløbspleje

1

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

Vandløbsoprensning

Miljøvenlig vandløbspleje

Mulige virkemidler til truslen:
Ændret vedligeholdelse af vandløb

Uhensigtsmæssig hydrologi

Genskabelse af naturlig dynamik

Mulige virkemidler til truslen:
Genslyngning af vandløb

17. november 2011

Side 4 af 29

Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1166

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Stor vandsalamander

Trussel:
Tilgroning af ynglevandhuller

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Vandhulsrestaurering

Overskygning af ynglevandhuller
med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Prædation

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Vandhulsrestaurering

Næringsbelastning fra dyrkede
arealer

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Randzoner
Tiltag via vandplanlægningen

For få ynglevandhuller

Udvidelse af naturarealet

Mulige virkemidler til truslen:
Vandhulsrestaurering
Naturpleje

17. november 2011

Side 5 af 29

Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1318

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Damflagermus

Trussel:
Intensiv skovdrift

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3
4

Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede
arealer

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Forstyrrelser

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang

Næringsstofbelastning

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Habitatområde:

20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1355

Gunstig

Bevaring af gunstig status

Odder

Trussel:
Trafikdrab

Indsats:
Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Anlæg af faunapassager

17. november 2011

Side 6 af 29

Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1386

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Grøn buxbaumia

Trussel:
Intensiv skovdrift

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3
4

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Grøftning og dræning

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Habitatområde:

20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1393

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Blank seglmos

Trussel:
Grøftning og dræning

Indsats:
Forbedring af hydrologi

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Næringsstofbelastning

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:

Tilgroning

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje

17. november 2011

Side 7 af 29

Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

1902

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Fruesko

Trussel:
Tilgroning

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3
4

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje

Opgravning

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang

Arealreduktion/ fragmentering

Udvidelse af naturarealet

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
Høslet
Afgræsning
Etablering på driftsarealer

Habitatområde:

20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

3110

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Kalk- og næringsfattige søer og
vandhuller (lobeliesøer)

Trussel:
Næringsstofbelastning

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011

Side 8 af 29

Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

3140

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Kalkrige søer og vandhuller med
kransnålalger

Trussel:
Atmosfærisk N-deposition

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3
4

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Habitatområde:

20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

3150

Vurderet Gunstig

Bevaring af gunstig status

Næringsrige søer og vandhuller med
flydeplanter eller store vandaks

Trussel:
Næringsbelastning fra dyrkede
arealer

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift
Randzoner

17. november 2011

Side 9 af 29

Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

3160

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Brunvandede søer og vandhuller

Trussel:

Indsats:

Næringsstofbelastning

1

Sigtelinje
2
3
4

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Grøftning og dræning

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Habitatområde:

20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

3260

Vurderet Ugunstig

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
Reduceret grødeskæring
Selektiv grødeskæring

Vandløbsoprensning

Miljøvenlig vandløbspleje

Mulige virkemidler til truslen:
Ændret vedligeholdelse af vandløb

Uhensigtsmæssig hydrologi

Genskabelse af naturlig dynamik

Mulige virkemidler til truslen:
Genslyngning af vandløb

17. november 2011

Side 10 af 29

Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

4010

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Våde dværgbusksamfund med
klokkelyng

Trussel:
Tilgroning

Indsats:
Naturpleje

1

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

Grøftning og dræning

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Næringsbelastning fra dyrkede
arealer

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Arealreduktion/ fragmentering

Udvidelse af naturarealet

Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer

17. november 2011

Side 11 af 29

Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

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
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

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

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

17. november 2011

Side 12 af 29

Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

5130

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Enekrat på heder, overdrev eller
skrænter

Trussel:
Tilgroning

Indsats:
Naturpleje

1

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

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

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

17. november 2011

Side 13 af 29

Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:
6210

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

Trussel:
Tilgroning med græs og høje urter

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Indsats:
Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Høslet

Arealreduktion/ fragmentering

Udvidelse af naturarealet

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

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Næringsstofbelastning

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
Begrænsning el. ophør af drift

Pesticidpåvirkning

Reduktion af miljøfarlige stoffer

Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

17. november 2011

Side 14 af 29

Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

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

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Næringsstofbelastning

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
Begrænsning el. ophør af drift

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

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

17. november 2011

Side 15 af 29

Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

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
Rydning af vedplanter

Grøftning og dræning

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Næringsstofbelastning

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Pesticidpåvirkning

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Arealreduktion/ fragmentering

Udvidelse af naturarealet

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

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

6430

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Bræmmer med høje urter langs
vandløb eller skyggende skovbryn

Trussel:

Indsats:

Ingen kendte trusler

Habitatområde:

1

Sigtelinje
2
3
4

Ingen Indsats i 1. planperiode

Mulige virkemidler til truslen:

20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

7110

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

* Aktive højmoser

Trussel:
Tilgroning med vedplanter

Indsats:
Naturpleje

1

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

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Pesticidpåvirkning

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Grøftning og dræning

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Arealreduktion/ fragmentering

Udvidelse af naturarealet

Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer
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Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

7120

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Nedbrudte højmoser med mulighed for
naturlig gendannelse

Trussel:
Næringsbelastning fra dyrkede
arealer

Indsats:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

1

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

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

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

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

7140

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Hængesæk og andre kærsamfund
dannet flydende i vand

Trussel:
Tilgroning med vedplanter

Indsats:
Naturpleje

1

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

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Næringsstofbelastning

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Uhensigtsmæssig hydrologi

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

7220

Ugunstig

Genopretning af gunstig status

* Kilder og væld med kalkholdigt
(hårdt) vand

Trussel:
Tilgroning med græs og høje urter

Indsats:
Naturpleje

1

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

Grøftning og dræning

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Næringsstofbelastning

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Pesticidpåvirkning

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Arealreduktion/ fragmentering

Udvidelse af naturarealet

Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

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
Afgræsning
Høslet

Grøftning og dræning

Forbedring af hydrologi

Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Arealreduktion/ fragmentering

Udvidelse af naturarealet

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

Tilgroning med vedplanter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Næringsbelastning fra dyrkede
arealer

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Næringsbelastning fra dyrkede
arealer

Reduktion af næringstilførsel

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

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

9110

Ugunstig

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Bøgeskove på morbund uden kristtorn

Trussel:
Atmosfærisk N-deposition

Indsats:
Reduktion af næringstilførsel

1

Sigtelinje
2
3
4
Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Intensiv skovdrift

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje
Gamle driftsformer i skov
Urørt skov

Invasive arter

Naturpleje

Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Utilstrækkelig beskyttelse

Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede
arealer

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

17. november 2011

Side 22 af 29

Natura 2000-område:
Habitatområde:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

9130

Ugunstig

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Bøgeskove på muldbund

Trussel:
Utilstrækkelig beskyttelse

Indsats:
Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede
arealer

1

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

Intensiv skovdrift

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje
Urørt skov

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

17. november 2011
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18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Natura 2000-område:
Habitatområde:

20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

9150

Ugunstig

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Bøgeskove på kalkbund

Trussel:
Utilstrækkelig beskyttelse

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3
4

Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede
arealer

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Intensiv skovdrift

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Arealreduktion/ fragmentering

Udvidelse af naturarealet

Mulige virkemidler til truslen:
Etablering af ny skovnatur

Habitatområde:

20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

9160

Ugunstig

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Egeskove og blandskove på mere eller
mindre rig jordbund

Trussel:
Utilstrækkelig beskyttelse

Indsats:
Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede
arealer

1

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

Intensiv skovdrift

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

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

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

9190

Ugunstig

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Stilkegeskove og -krat på mager sur
bund

Trussel:

Indsats:

Intensiv skovdrift

1

Sigtelinje
2
3
4

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje
Gamle driftsformer i skov

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Habitatområde:

20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

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:
Gældende lovgivning

Intensiv skovdrift

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

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

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

91E0

Ugunstig

Bevaring eller genopretning af gunstig status

* Elle- og askeskove ved vandløb, søer
og væld

Trussel:
Utilstrækkelig beskyttelse

Indsats:
Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede
arealer

1

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

Intensiv skovdrift

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af næringstilførsel

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

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Fugleområde:

3 Madum Sø
Bevaringsprognose:

Udpegningsgrundlag:

Langsigtet mål:

Ingen arter på udpegningsgrundlaget
Trussel:

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:

Fugleområde:

4 Rold Skov

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Hvepsevåge

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Forstyrrelser

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang

Arealreduktion/ fragmentering

Udvidelse af naturarealet

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Fugleområde:

4 Rold Skov

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Stor hornugle

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Forstyrrelser

Indsats:
Beskyttelse mod forstyrrelser

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang

17. november 2011

Side 27 af 29

Natura 2000-område:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Fugleområde:

4 Rold Skov

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Isfugl

Ukendt

Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel:
Forstyrrelser

Indsats:

1

Sigtelinje
2
3

4

Beskyttelse mod forstyrrelser

Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang

Arealreduktion/ fragmentering

Udvidelse af naturarealet

Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Fugleområde:

4 Rold Skov

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Sortspætte

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:
Forstyrrelser

Indsats:
Beskyttelse mod forstyrrelser

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang

Fældning af egnede redetræer

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Mangel på egnede fouragerings- Skovnaturtypebevarende drift/pleje
/rasteområder

Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje
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Natura 2000-område:

18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

Fugleområde:

4 Rold Skov

Udpegningsgrundlag:

Bevaringsprognose:

Langsigtet mål:

Rødrygget Tornskade

Vurderet Ugunstig

Genopretning af gunstig status

Trussel:

Indsats:

Tilgroning

Naturpleje

1

Sigtelinje
2
3

4
Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning
Rydning af vedplanter

Arealreduktion/ fragmentering

Udvidelse af naturarealet

Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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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. N18
Habitatområde H20
Fuglebeskyttelsesområderne F3 og F4
Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

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. N18 er der modtaget i alt 12 høringssvar. Afsenderne fremgår af bilag 1
Svarene har især berørt følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kritik af kortlægning og basisanalyse
Forslag til arealer, hvor fremtidige plejetiltag bør koncentreres
Adgangsbestemmelser til private skove
Forstyrrelse af damflagermus
Igangværende pleje
Invasive arter og problemarter
Prioritering af naturtyper ved konflikter.
Forstyrrelser
SMV

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

11. Trusler – negative påvirkninger
12. Datagrundlag
13. Forstyrrelser
14. Indsatsprogram
15. Andre naturbeskyttelsesinteresser
16. Udpegningsgrundlag og afgrænsning
17. Synergi med vandplaner
18. Klima
19. Rollefordeling
20. Kvælstof

I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter 1-9.
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. Kritik af kortlægning og basisanalyse.
Lindenborg Gods A/S, Nørlundfonden og Aalborg Kommune har gjort opmærksom på fejl eller
problemer i kortlægning og basisanalyse ligesom Mariagerfjord Kommune har konkrete forslag
til tilføjelser af kortlægningen. Nørlundfonden gør desuden opmærksom på fejludpegninger af
skovnatur.
Denne høringsfase omhandler indsigelser til vand- og naturplaner. Amterne har afsluttet
arbejdet med basisanalyserne, mens Naturstyrelsen er i gang med genkortlægning af lysåbne
naturtyper i habitatområderne. Kritikken og forslagene vil blive brugt i det videre arbejde med
kortlægningen samt basisanalyserne, når disse evt. skal revideres. Vedr. spørgsmål om det
anvendte datagrundlag henvises til det generelle høringssvar (kan findes via ovenstående link).

2. Forslag til arealer, hvor fremtidige plejetiltag bør koncentreres.
Lindenborg Gods A/S foreslår konkrete arealer, hvor fremtidig plejetiltag bør koncentreres
De foreslåede tiltag er for konkrete til Natura 2000-planen, men kan indgå i arbejdet med
opfølgning af planen. Der henvises endvidere til det generelle høringsnotat om virkemidler og
indsatsprogram..

3. Adgangsbestemmelser i private skove
DOF gør desuden opmærksom på, at adgangsbestemmelserne i private skove ikke er
hensigtsmæssige i relation til overvågning af ynglefugle.

Adgangsbestemmelserne har ophæng i Naturbeskyttelsesloven, og kan derfor ikke reguleres af
naturplanen..

4. Forstyrrelse af damflagermus.
Rebild Kommune gør opmærksom på, at der i forbindelse med lokalplanlægning er gennemført
en undersøgelse af konsekvenser af aktiviteter på damflagermusens overvintringslokalitet, der
konkluderer, at de planlagte aktiviteter vurderes at være på et passende lavt niveau.
Kommunen har med omtalte undersøgelse og efterfølgende fastsættelse af maksimalt
aktivitetsniveau forholdt sig til naturplanens krav om sikring af uforstyrrede yngle- og
overvintringslokaliteter.
5. Igangværende pleje.
Aalborg Kommune gør opmærksom på fejl og mangler i afsnittet om igangværende pleje.
Afsnittet vil blive tilrettet som følge af høringssvaret.
6. Invasive arter og problemarter.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at der i afsnit 1.7 ikke er indsats mod den invasive art
glansbladet hæg og problemarten gyvel.
Det er en fejl, at de nævnte arter mangler afsnittet, hvorfor de vil blive tilføjet.
7. Prioritering af naturtyper ved konflikter.
Aalborg kommune gør opmærksom på, at der kan være konflikter i forhold til naturtyperne
rigkær og kildevæld ved ændringer i vandløbsvedligeholdelsen.
Problemet er behandlet i afsnittet ”modstridende interesser” i naturplanen. Da naturtyperne
kilder og rigkær er hhv. prioriterede og truede, skal hensynet til disse naturtyper prioriteres ved
evt. konflikt. I det konkret nævnte projekt er denne afvejning blevet foretaget.
8. Forstyrrelser
Friluftsrådet har kritikpunkter til forstyrrelser. Desuden foreslås konkrete tiltag.
Flere af kritikpunkterne er ikke længere en del af planen, idet de har stået i et tidligt
planforslag, men er ændret eller slettet fra planen i det nu udsendte planforslag. Vedr. aktuelle
trusler om forstyrrelse henvises til det generelle høringsnotat.
9. SMV
Rebild Kommune gør opmærksom på et tekstafsnit, der er irrelevant for denne naturplan i afsnit
c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt.
Naturstyrelsen erkender fejlen og justerer teksten

Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. N18
I planen er det på baggrund af de indkomne bemærkninger præciseret, at
- Fugle, der er konstateret ynglende i området, men ikke er på udpegningsgrundlaget, nævnes
i områdebeskrivelsen.
- Plejetiltag, der ikke er nævnt i høringsudgaven, bliver tilføjet.
- Arter, der fejlagtigt ikke er nævnt i afsnit om bekæmpelse af invasive arter, tilføjes.
- I afsnit om uhensigtsmæssig hydrologi under trusler er grundvandsindvinding slettet
- tidligere afsnit 1.2 i generelle retningslinjer slettes (”anvendelsen af gødning på arealerne
bør ophøre”), da indsatsen er dækket ind under 1.1
- I trusselsafsnittet vedr. damflagermus ændres ordet ”undgå” til ”lavt niveau”

Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. N18
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget
justeringer af teksten i trussels- og indsatsafsnittet, i områdebeskrivelsen samt i afsnit om plejetiltag
jvf. ovenstående. Prognosen for isfugl er ændret fra ugunstig til ukendt. Retningslinjerne om sikring
af levesteder for arter er ændret, så artsspecifikke detaljer er udeladt.
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 N18 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 N18. SMV-rapporten viste ikke
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring modtaget et høringssvar, der gør
opmærksom på et tekstafsnit, der er irrelevant for denne naturplan i afsnit c) Miljøforhold i
områder der kan blive berørt.
Den offentlige høring har givet anledning til ændring af Natura 2000-planen, idet følgende er blevet
præciseret
- Fugle, der er konstateret ynglende i området, men ikke er på udpegningsgrundlaget, nævnes
i områdebeskrivelsen.
- Plejetiltag, der ikke er nævnt i høringsudgaven, bliver tilføjet.
- Arter, der fejlagtigt ikke er nævnt i afsnit om bekæmpelse af invasive arter, tilføjes.
- I afsnit om uhensigtsmæssig hydrologi under trusler er grundvandsindvinding slettet
- tidligere afsnit 1.2 i generelle retningslinjer slettes (”anvendelsen af gødning på arealerne
bør ophøre”), da indsatsen er dækket ind under 1.1
- I trusselsafsnittet vedr. damflagermus ændres ordet ”undgå” til ”lavt niveau”
- SMV tekst justeres

På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget
justeringer af teksten i trussels- og indsatsafsnittet, i områdebeskrivelsen samt i afsnit om plejetiltag
jvf. ovenstående.
Prognosen for isfugl er ændret. Retningslinjerne om sikring af levesteder for arter er ændret, så
artsspecifikke detaljer er udeladt.
Hverken ændringerne som følge af de indkomne bemærkninger, eller Naturstyrelsens egne
justeringer giver anledning til fornyet høring af planforslaget.
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale
overvågningsprogram NOVANA,
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/, som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de naturtyper og arter, som
planlægningen omfatter. Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen og
Kommunernes Landsforening overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats.

Bilag 1
Indsigelser til naturplan N18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum:
Id

Navn

1677 Mariagerfjord Kommune

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

1888 Rebild Kommune

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

2500 Aalborg Kommune

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

1366 DN

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

Dansk Ornitologisk
1961 Forening, Afdelingen for
Nordjylland

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

2088

Friluftsrådet HimmerlandAalborg

3142

Nordjysk
se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat
Lystfiskeriforening af 1917

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

1036 Lindenborg Gods a/s

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

1224 Volsted Plantage A/S

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

1226 Jørgen Bladt

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

1227 Gertie Bladt

se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat

1719 Nørlundfonden

se det generelle høringsnotat

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N18, Rold Skov, Lindenborg Ådal
og Madum Sø
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 Natura 2000-området er, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus.
Målet er, at områdets forskellighed med store uberørte skovarealer, store næringsfattige søer
og højmoser, et ureguleret åløb med tilløb af vandrige, rene kildebække og omgivelser af artsrige overdrev, rigkær og det storslåede, kuperede hedelandskab ved Rebild Bakker bevares.
Områdets mange og truede naturtyper og arter sikres. Det gælder de nationalt vigtige forekomster af bøg på morbund, bøg på kalkbund, skovbevokset tørvemose, lobeliesø og brunvandet sø samt de truede lysåbne naturtyper sure overdrev, kalkoverdrev, tørre heder, våde heder, tidvis våde enge, rigkær og aktive højmoser. Tilsvarende sikres levestederne for den nationale ansvarsart damflagermus, ligesom velegnede levesteder for de truede arter bred vandkalv og grøn buxbaumia (begge få forekomster), samt landets eneste forekomster af fruesko.
Søer og vandløb i området sikres en god vandkvalitet med et varieret dyre- og planteliv.
Arealet af ovennævnte naturtyper og levesteder øges så vidt muligt, og der skabes sammenhæng mellem de isolerede og fragmenterede forekomster og levesteder.
Konvertering af naturtyperne nedbrudt højmose, skovbevokset tørvemose og hængesæk til aktiv højmose gennemføres hvor det skønnes muligt. Rigkær, kildevæld og højmose prioriteres
på bekostning af hhv. unge ellesumpe og skovbevoksede tørvemoser (tilgroningsarealer). Levested for fruesko prioriteres på bekostning af bøg på kalk.
Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtypen hensigtsmæssig drift/pleje og
hydrologi, en lav næringsstofbelastning, og gode sprednings og etableringsmuligheder for arterne.
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Relevante planer
Indenfor Natura 2000-området findes en række fredninger: Madum Sø og Langmosen, Gravlevdalen og Rebild Bakker, Enebærstykket, Fræer Purker, Skrænter ved Skindbjerg samt
Skindbjerglund.
På to af disse har det tidligere Nordjyllands Amt udformet og gennemført plejeplaner: Madum
Sø og Langmosen samt Skindbjerg II
Derudover er der udført 2 VMPII/III projekter, 1 vandløbsrestaurering og 2 andre former for
pleje eller genopretning inden for området, bl.a. på hedearealerne ved Rebild Bakker.
Som led i et LIFE-projekt på højmoser er Skov- og Naturstyrelsen Himmerland i gang med at
genoprette store arealer med nedbrudte højmoser ved St. Økssø til aktive højmoser. Læs mere
her:
http://www.skovognatur.dk/Naturprojekter/Projekter/Fjordlandet/Hoejmoser/Projektomraader
/Store_Oekssøe/
Skov- og Naturstyrelsen Himmerland er ligeledes i gang med at genoprette et større område
omkring Gravlev Sø, bl.a. med vandstandshævning og genslyngning af Lindenborg Å. Læs mere om projektet her:
http://www.skovognatur.dk/Naturprojekter/Projekter/Himmerland/RoldRebild/
Skov- og Naturstyrelsen Himmerland har efter stormen i 2005 konverteret ca. 100 ha fra nåleskov til hjemmehørende arter overvejende bøg.
Skov- og Naturstyrelsen Himmerland har på egne arealer udlagt ca. 744 ha til ekstensiv skovdrift i form af urørt skov, naturskov, græsningsskov, stævningsskov og plukhugstdrift.
På private skovarealer er der indgået aftaler omfattende ca. 198 ha om ekstensivering af driften - primært ved at udlægge arealer med urørt skov.
Der er iværksat afgræsning af 14 ha våde og tilgroede arealer ved Gravlev Sø.
Der er planlagt 80 ha. græsningslandskab, hvoraf ca. halvdelen ligger indenfor Natura 2000
området. Projektet vil sikre afgræsning af stort set hele Natura-2000 arealet på vestsiden af
Lindenborg Å mellem Skiveren og jernbanebroen. Projektet vil i et vist omfang omfatte rydning
af tilgroede rigkær.
Der er indgået aftale om afgræsning af 36 ha ved Lindenborg Å nordvest for Gerding. Aftalen
løber til juli 2014.
Der er planlagt græsningslandskab på 19 ha ved Gerding.
Restaurering af kilde og kildebæk er planlagt ved Skillingbro. Projektet afventer godkendelse.
Der er planlagt 14 ha ekstensiv drift ved Nørlund Savværk, Roldvej samt Lindenborg Å.
Lindenborg Å er planlagt forlagt ved Røde Mølle.
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.,
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mens der kan være retningslinjer, der bidrager til at sikre naturforholdene, jf. bestemmelser i
bekendtgørelsens § 5.
Der vil derfor ikke med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger og retningslinjer for den
efterfølgende kommunale planlægning være modstrid mellem den og landsplandirektivet.
b) Nul - alternativ
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift for at sikre og opretholde
gunstig bevaringsstatus det gælder fx en række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i
ugunstig tilstand tiltag, der kan imødegå forringelse. Planen vil sikre fortsatte levesteder for
grøn buxbaumia, fruesko, bred vandkalv, kildevælds-vindelsnegl, skæv vindelsnegl, blank
seglmos, stor vandsalamander, isfugl, hvepsevåge, sortspætte og rødrygget tornskade, bæk-,
flod- og havlampret, damflagermus og odder.
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil spredning af invasive arter og tilgroningen
af de lysåbne naturtyper fortsætte. Der vil ske en stadig øget fragmentering af flere af de lysåbne naturtyper. Levesteder for arterne vil blive fortsat forringet og formindskede.
Bevaringsprognose er gunstig eller vurderet gunstig for:
- Bæklampret og odder, da arterne vurderes at have stabile eller stigende ynglebestande
i området på grund af god vandløbskvalitet og målrettet forvaltning.
Bevaringsprognose er ugunstig eller vurderet ugunstig for:
- Våde og tørre heder, da typernes forekomster generelt er små og fragmenterede, da Ndepositionen overskrider laveste tålegrænse på alle arealerne, pga. tilgroning og invasive arter samt afvanding af de våde heder.
- Enekrat, da arealerne generelt er små og da N-depositionen overskrider laveste tålegrænse på alle arealerne.
- Kalkoverdrev og sure overdrev, da arealerne generelt er små og fragmenterede, Ndepositionen overskrider laveste tålegrænse på alle arealerne, pga. invasive arter og
problemer med tilgroning.
- Tidvis våd eng på grund af udtørring, manglende drift/pleje, og da N-depositionen overskrider laveste tålegrænse på alle arealerne.
- Aktiv højmose og nedbrudt højmose på grund af dårlig hydrologi, tilgroning med vedplanter og da N-depositionen overskrider højeste tålegrænse på hele arealet.
- Hængesæk, kildevæld og rigkær på grund af dårlig hydrologi (grundvandsindvinding,
dræning og grøftning), tilgroning med vedplanter samt N-deposition der overskrider laveste tålegrænse på alle arealerne.
- Lobeliesø og brunvandet sø, da N-depositionen vurderes at overskride højeste tålegrænse på hele arealet.
- Næringsrig sø pga. næringsstofbelastning fra afstrømning fra dyrkede arealer og pga.
afvanding via grøftning og dræning.
- Vandløb med vandplanter, pga. for stor sandvandring, udbredt regulering og da vandløbene mange steder vedligeholdes for hårdt.
- Bøg på mor, bøg på muld, bøg på kalk, ege-blandskov, stilkege-krat, skovbevokset tørvemose, samt elle- og askeskove pga. N-deposition, idet laveste tålegrænse er overskredet på hele arealet.
- Grøn buxbaumia og bred vandkalv på grund af, at arterne ikke længere har kunnet registreres i området.
- Kildevælds-vindelsnegl, skæv vindelsnegl og blank seglmos på grund af udtørring af levesteder, tilgroning med høje græsser, urter og vedplanter samt fragmentering af egnede levesteder.
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-

Stor vandsalamander på grund af en tilsyneladende lille, isoleret bestand, for dårlig
vandkvalitet, tilgroning, prædation fra udsatte arter (primært fisk og andefugle) og næringsstofbelastning fra nærliggende, dyrkede arealer.
Isfugl på grund af for få velegnede ynglebiotoper (å-brinker). Arten er desuden sårbar
overfor hyppige forstyrrelser ved ynglepladsen.
Hvepsevåge, sortspætte og rødrygget tornskade på grund af tilbagegang i bestandene
samt for lille areal med velegnede fourageringsmuligheder. Hvepsevåge kan være følsom overfor forstyrrelser ved ynglepladsen.
Fruesko på grund af små, sårbare, isolerede levesteder.

Bevaringsprognose er ukendt for:
- Urtebræmmer pga. manglende viden
- Flodlampret, damflagermus og stor hornugle pga. manglende viden
c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt
Forekomsterne af klitlavning, strandeng, surt overdrev, tidvis våd eng og rigkær samt velegnede levesteder for hedepletvinge udvides og sammenkædes, hvor de naturgivne forhold gør
det muligt. Udvidelse af nævnte naturtyper bør indtænke mulighederne for samtidig at skabe
bedre levesteder for hedepletvinge. Strandengene er desuden tidligere og potentielt levested
for bl.a. fugle på udpegningsgrundlaget, og de udvides med 10-15 ha.
Arealet med surt overdrev, tidvis våd eng og rigkær øges.
Hedepletvinges levesteder i dette område søges bundet sammen med levestederne i det nærliggende område N3, ved udlægning af velegnede ”trædesten” og/eller ”spredningskorridorer”.
Hedepletvinge og dens foretrukne æglægningsarealer prioriteres frem for helt fri dynamik i nederste del af vandløbet Elling Å.
For vandnaturtyperne reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen.
d) Eksisterende miljøproblemer
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er systematisk beskrevet i
planen. Planens mål er, at sikre udpegningsgrundlaget mod disse trusler herunder prioritering i
tilfælde af modstridende naturinteresser. Derudover skal følgende fremhæves:
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 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø gælder:
1.1

1.2

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.
Anvendelse af gødning på arealerne bør ophøre.
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi i arealer med våd
hede, tidvis våd eng, nedbrudt højmose, aktiv højmose, hængesæk, kildevæld, rigkær, brunvandede søer samt på levesteder for kildevælds-vindelsnegl, skæv vindelsnegl, blank seglmos og grøn buxbaumia. 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 forekomsten af isfugl, odder, hav-, og bæklampret. Skovnaturtyperne sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje. I særlige tilfælde kan permanent ophør af drift i skovnaturtyper
(urørt skov) være nødvendig for at opfylde direktivforpligtigelsen primært på arealer, som i forvejen i en længere periode har haft minimal eller ingen hugst.
Der sikres velegnede levesteder for:
Fruesko – sikre tilstrækkeligt store arealer med lysåben bøg på kalk og kalkoverdrev
med passende, ekstensiv drift og pleje.
Stor vandsalamander – sikre rene, vegetationsrige ynglevandhuller uden væsentlig
skygge og tilgroning, velegnede terrestriske fouragerings- og overvintringsbiotoper
samt gode spredningsmuligheder mellem levesteder.
bred vandkalv – sikre rene, vegetationsrige, samt for bred vandkalv næringsfattige,
søer og vandhuller uden væsentlig skygge og tilgroning samt gode spredningsmuligheder mellem levesteder.
Odder – sikre gode fourageringsmuligheder, tilpas uforstyrrede opholdsteder, samt
gode fysiske forhold i og omkring vandløb.
Damflagermus – sikre uforstyrrede yngle- og overvintringsområder samt velegnede
fourageringsarealer omkring søer og vandhuller.
Kildevælds- og skæv vindelsnegl – sikre lysåbne, vældpåvirkede rigkær og (for
skæv vindelsnegl også) overdrev.
Grøn buxbaumia – sikre naturskove med rigeligt dødt ved i form af gamle, utilgroede stammer samt fugtig jordbund med højt humusindhold.
Blank seglmos - sikre lysåbne sumpkilder med høj vandstand og lav vegetation.
Hav- og bæklampret - Der sikres gode og tilstrækkelige gydebanker samt frie vandrings- og fourageringsmuligheder.
For ynglefuglene sikres det, at tilstanden og det samlede areal af levestederne er
stabile eller i fremgang. Der sikres et passende antal delområder med tilstrækkeligt
egnede yngle- og fourageringssteder, der kan danne grundlag for en bestand af isfugl, 10 par rødrygget tornskade, 5 par hvepsevåge, 15 par sortspætte og 4 par stor
hornugle.
Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkelte arts sårbarhed
overfor forstyrrelser for damflagermus, isfugl, hvepsevåge, stor hornugle og sortspætte. Skov- og Naturstyrelsen undersøger og vurderer, hvor og i hvilket omfang,
der er behov for konkret indsats.
Invasive arter som rynket rose, bjerg fyr og kæmpe-bjørneklo bekæmpes og deres
spredning forebygges efter bedst kendte viden.
Søerne i området sikres god vandkvalitet med et varieret dyre- og planteliv. Lobeliesøer og brunvandede søer sikres mod næringsstofbelastning og forsuring.

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

x
x

Menneskers sundhed
Fauna og flora
Jordbund
Vand

x
x
x

Luft
Klimatiske faktorer
Materielle goder
Landskab

Ingen påvirkning

Planens indvirkning på

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

x
Er redegjort for.
x
Er redegjort for – se i øvrigt vandplan for vandopland Limfjorden og Mariager Fjord
x
x
x
x

Et varieret landskab bestående af forskellige
landskabstyper fastholdes og udbygges. Fragmentering af landskabet imødegås.

Kulturarv, herunder kirx
ker
Arkitektonisk arv
x
Arkæologisk arv
x
Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række miljøforhold.
g) Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på miljøet
Planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i tabel 1. Vedrørende modstridende naturinteresser følger prioriteringen statens retningslinjer.
Følgende konkrete tiltag er planlagt.
Sigtelinie 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder for arter
2.1

2.2

Forekomsterne af våd hede og tidvis våd eng, tør hede, kalkoverdrev, surt overdrev, aktiv højmose, kildevæld, rigkær og levesteder for kildevælds-vindelsnegl,
blank seglmos, grøn buxbaumia, damflagermus, bred vandkalv og fruesko søges
udvidet og sammenkædet, hvor de naturgivne forhold gør det muligt. Udvidelse og
sammenbinding af stærkt fragmenterede overdrev med naturtilstand I-II i det dyrkede land samt af den aktive højmose har særlig høj prioritet.
Der etableres nye ynglevandhuller for stor vandsalamander. Søerne indrettes i
overensstemmelse med bedst kendte viden om artens krav til levestedet.

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

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.
Ynglepladser i området for stor hornugle, hvepsevåge, sortspætte, rødrygget tornskade og isfugl sikres mod forstyrrelse i og op til yngletiden under hensyntagen til
den enkelte arts sårbarhed.
Overvintrings- og ynglelokaliteter for damflagermus sikres mod forstyrrelse og ødelæggelse. .

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

4.2
4.3

Det samlede areal med våd hede udvides med 2-3 ha, arealet med tør hede udvides
med 16-20 ha, arealet med kalkoverdrev udvides med 9-12 ha, arealet med surt
overdrev udvides med 16-20 ha, tidvis våde enge udvides med 3-5 ha, arealet med
rigkær (stedvist i mosaik med kildevæld) udvides med 40-66 ha og arealet med aktiv højmose udvides med 50-79 ha.
Levesteder for fruesko sikres og udvides med 1,5 ha.
Kendte og potentielle levesteder for bred vandkalv og grøn buxbaumia (få forekomster) sikres velegnede forhold. Antallet af velegnede levesteder øges.

Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne og Skov- og Naturstyrelsen m.fl. indenfor rammerne af indsatsprogrammet.
h) Grundlag for prioriteringer og valg
Planen har til hensigt at sikre udpegningsgrundlaget og fremme den biologiske mangfoldighed
generelt. En målsætning for en bestemt naturtype eller art vil dog kunne indebære en nedprioritering af andre naturtyper/arter. For området er der foretage følgende valg:
Tørre og våde heder, sure overdrev, kalkoverdrev, tidvis våde enge, rigkær og aktive højmoser, har på nationalt og regionalt niveau haft en stor tilbagegang, og i Danmarks afrapportering til EU blev naturtypernes bevaringsstatus vurderet at være ugunstig. Der vil derfor i første
planperiode blive gjort en særlig indsats for at sikre og øge arealerne af især disse naturtyper.
I området omkring Rebild Bakker bør evt. udvidelse af hedearealet dog ikke ske på bekostning
af veludviklet bøgeskov.
Især øgning af arealet med højmose og rigkær kan betyde en indskrænkning af arealet af habitatnaturtyperne skovbevokset tørvemose og elle- og askeskove, som er opstået ved tilgroning af tidligere lysåbne enge og moser. Hvor der er tale om unge birke- og ellesumpe, som
enten er plantede eller opstået ved tilgroning af tidligere lysåben natur, prioriteres hensynet til
at genskabe større sammenhængende arealer med rigkær og højmose. Gamle og veludviklede
forekomster af elle- og askeskove og skovbevoksede tørvemoser bevares dog som hovedregel.
Det prioriteres ligeledes, at kildevæld gøres lysåbne, hvis en beskygget tilstand er resultatet af
en yngre tilgroning med træer.
Rydning af skovbevoksede tørvemoser og elle- og askeskove i forbindelse med genskabelse af
højmoser og rigkær kan ske under forudsætning af, at arealet af de to skovnaturtyper opretholdes på nationalt og biogeografisk niveau.
Reduceret vandløbsvedligeholdelse vil kunne medføre hyppige og/eller længerevarende oversvømmelser med næringsrigt vand af den prioriterede naturtype kilder samt den af truede na-
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turtype rigkær. Hvor der forekommer en sådan konflikt, skal hensynet til naturtyperne kildevæld og rigkær prioriteres.
Nedbrudte højmoser bør retableres til den prioriterede naturtype aktiv højmose, hvor det er
muligt og det vil være acceptabelt at arealet af denne naturtype falder i det enkelte område
såvel som på biogeografisk niveau.
Lysåbning for fruesko prioriteres frem for skov i kalk-bøgeskov. Oftest vil der dog være pletter
med andre træarter, som kan fældes for at skabe passende lysninger for fruesko.
Der er modstridende interesse mellem flere af udpegningsgrundlagets arter og rigkær. Odderen bruger krattene som skjul, mens der en række steder vil være et ønske om at rydde krattene for at øge arealet og/eller forbedre tilstanden af rigkær med dettes flora og fauna, ligesom vindelsnegle profilerer af rydninger, men er sårbare overfor for højt græsningstryk. I disse
tilfælde prioriteres rigkærene, men plejen udføres, så der samtidigt bibeholdes tilstrækkeligt
med skjul til odder langs åen i krat og højstaudesamfund, som ikke kan genskabes til rigkær,
samt ingen eller mere ekstensiv græsning på arealer med forekomst af udpegningsgrundlagets
vindelsnegle.
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.
Bilag IV-arterne dam-, brandts-, vand-, frynse-, langøret-, dværg-, brun og sydflagermus,
samt spidssnudet frø, stor vandsalamander og mark-firben, har alle deres vokse- eller levested
i tilknytning til eller direkte på et eller flere af områdets udpegede naturtyper.
Det samme gælder de rødlistede (ofte karakteristiske arter for naturtyperne) arter; fruesko,
bakke-gøgeurt, bakke-stilkaks, blodstillende bibernelle, dansk kambunke og afbidt høgeskæg
på kalk-overdrev, blomstersiv på højmose, rust-skæne, bredbladet kæruld, trådstænglet løvefod, og afbidt høgeskæg i rigkær, kæmpe-rapgræs, og dynd-skræppe i kildevæld og elle/askeskove, tørve-viol i skovbevokset tørvemose, sortgrøn brasenføde i lobeliesøer, lungelav
(Lobaria pulmoneria), flotows hulfrugtslav (Gyalecta flotowii), glinsende kernelav (Pyrenula nitida), rødbrun gammelskovslav (Pachyphiale carneola), nåleprikket bogstavlav (Opegrapha
vermicellifera) og alm. slørkantlav (Thelotrema lepadinum) samt de sjældne mosser åben
krogtand (Antitrichia curtipendula), kruset fladmos (Neckera crispa) og lav fladmos (Neckera
pumula) i bøg på mor og kalk, samt stilkegekrat, såvel som for de gullistede ansvarsarter
lyng-vikke og opret kobjælde på tørre heder og sure overdrev, de gullistede engblomme, engtroldurt, leverurt og vibefedt i rigkær, samt lobelie i lobeliesøer.
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Natura 2000-planens gennemførelse vurderes ikke at få negative konsekvenser for områdets
udpegningsgrundlag, kendte arter på habitatdirektivets bilag IV eller kendte rødlistede arter.
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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse
for Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

(Natura

2000-område nr. 18).
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 naturtype kransnålalge-sø (3140) samt arterne kildevældsvindelsnegl (1013) og havlampret (1095) er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag.

3. NYE DATA OM NATURTYPER OG ARTER
Første runde af kortlægningen af EF-habitatområdernes naturtyper blev foretaget i perioden
2004-2005. I første omgang blev kun 18 lysåbne naturtyper samt skovnaturtyper på fredskovspligtige arealer kortlagt. I løbet af 2007 og 2008 er der foretaget kortlægning af flere
lysåbne naturtyper, og der er kortlagt skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer, Endelig er der foretaget genkortlægning af områder, som kun blev kortlagt oversigtligt/stikprøvevist
i første runde.
Nye data om areal og antal forekomster af naturtyper og arter i dette Natura 2000-område
fremgår af nedenstående tabel 1. Ud over de nævnte naturtyper er der i habitatområdet kortlagt et mindre udvalg af områdets vandhuller.
Data om ny-/genkortlagte naturtyper er medtaget såfremt der er tale om nykonstaterede naturtyper eller væsentlige ændringer i forhold til oplysningerne i basisanalysens afsnit 2.

4

Nr.

Naturtype

Regi-

Antal

streret

fore-

areal (ha)

komster

Kilde

Terrestriske naturtyper
3140

Kransålalge-sø

0,4

2

3

3150

Næringrig sø

2,4

5

3

3160

Brunvandet sø

2,5

7

3

6210

Kalkoverdrev

32

37

3

6230

Surt overdrev

83

107

3

6410

Tidvis våd eng

46

92

3

7110

Højmose

42

20

3

7220

Kildevæld

30

79

3

Skovnaturtyper
9110

Bøg på mor

714

107

3

9130

Bøg på muld

110

20

3

9150

Bøg på kalk

14

2

3

9160

Ege-blandskov

84

17

3

9190

Stilkege-krat

27

6

3

91D0

*Skovbevokset tørvemose

210

54

3

91E0

*Elle- og askeskov

98

24

3

Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 20. Data stammer fra
1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Nordjyllands Amts overvågning i perioden
1988-2006. 2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende
kortlægning 2007-08 (DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses på
By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. *Prioriteret naturtype.

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.
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4.1 Belastning af naturområder med luftbårent kvælstof
I tabel 2er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som kommunevise gennemsnit af
NHy og NOx for 2006 (DMU).
Kommune

NHy (kg N/ha)

NOx (kg N/ha)

Total N (kg N/ha)

Heraf stammende fra danske kilder
(%)

Mariagerfjord

10

7

17

44 %

Rebild

11

7

18

46 %

Aalborg

9

7

16

41 %

Landsgennemsnit

8

9

17

33 %

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

Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i de kommuner, hvori Natura 2000-området ligger, er 17
kg N/ha/år, hvilket er det samme som landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og
ammonium (NHy) er ca. 25 % højere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale
og regionale husdyrhold har en relativt større indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Nedfaldet af NOx’er – der overvejende stammer fra transport, energiproduktion og industri – er
mindre end landsgennemsnittet.
Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning
Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbelastningen af et 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. 18 ligger mellem 10 og 25 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale hus-
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dyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed. Enkelte skove belastes dog med over 30 kg
N/ha/år.

Tålegrænseinterval
Naturtype

kg N/ha/år

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

15-20

20-25

25-30

Våd hede (4010)

10-25

24%

63%

13%

Tør hede (4030)

10-20

2%

80%

18%

Kalkoverdrev (6210)

15-25

3%

89%

8%

Surt overdrev (6230)

10-20

5%

78%

17%

Tidvis våd eng (6410)

15-25 (f)

20%

74%

5%

Højmose (7110)

5-10

23%

77%

Hængesæk (7140)

10-15 (c,g)

27%

68%

4%

Kildevæld (7220)

15-25 (h)

8%

86%

6%

Rigkær (7230)

15-25 (c)

20%

64%

16%

Elle- og askeskov (91E0)

10-20 (b,j)

Bøg på mor (9110)

10-20 (b,j)

Bøg på muld (9130)

10-20 (b,j)

87%

Bøg på kalk (9150)

10-20 (b,j)

100%

Ege-blandskov (9160)

10-20 (b,j)

100%

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

10-20 (b,j)

100%

96%
2%

10-20 (b,j)
3%

Total

4%

98%
13%

4%

95%

1%

20%

76%

1%

Tabel 4 Overslag over tålegrænseoverskridelser i Natura 2000-området. For hver naturtype er angivet
naturtypens tålegrænseinterval og andelen af det samlede areal i forskellige intervaller af 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
Natura 2000-område 18 udgøres af Rold Skov med dets mange værdifulde skovnaturtyper, af Lindenborg Ådal med
mange og unikke forekomster af bl.a. kildevæld og kalkoverdrev, samt af store renvandede søer som Madum Sø og
Store Økssø. Desuden findes nationalt værdifulde forekomster af højmoser, vandløbsstrækninger i nær
referencetilstand, store områder med hede, sure overdrev og enebærkrat, samt enkelte meget artsrige rigkær. Desuden er
der i området registreret hele 11 bilag II-arter, blandt andet landets eneste forekomster af Fruesko. De vigtigste trusler
mod områdets arter og naturtyper er eutrofiering med luftbåren kvælstof, samt tilgroning med vedplanter og afvanding
af lavbundsarealerne.

1. Beskrivelse af Natura 2000-området
Natura 2000-område nr. 18 (Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø) er udpeget som Habitatområde nr. 20 og
Fuglebeskyttelsesområde nr. 3 og 4 med et samlet areal på 8.748 ha (se tabel 1.1 eller hjemmesiden for Vand og Natur
(klik her)).
Området ligger i de nye storkommuner Rebild, Mariagerfjord og Aalborg med store og vigtige arealer i især de to
førstnævnte kommuner.
Af Natura 2000-områdets samlede areal er 1.624 ha af arealet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (Tabel 1.2).
Desuden er der 1.262 ha løvskov og 4.874 ha nåleskov (kilde: Areal Information systemet, Danmarks
Miljøundersøgelser). Resten af landarealet består af agerjord, byer mm. Indenfor Natura 2000-området er der følgende
fredninger: Madum Sø og Langmosen (landskabs- og naturvidenskabelig fredning), Gravlevdalen og Rebild Bakker
(landskabs-, naturvidenskabelig og rekreativ fredning), Enebærstykket (landskabs- og naturvidenskabelig fredning),
Fræer Purker (landskabsfredning), Skrænter ved Skindbjerg (landskabs- og naturvidenskabelig fredning),
Skindbjerglund (naturvidenskabelig fredning).
Nr.
H20
F3
F4

Navn
Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum
Sø
Madum Sø

Areal

Beskyttet Natur
Vandløb

8.748 ha
254 ha

Hede

Areal
137 km
184 ha

Naturenge

226 ha

Kulturenge

282 ha
500 ha

Rold Skov

7.424 ha

Mose

Samlet areal Natura 2000

8.748 ha

Overdrev

152 ha

Sø

280 ha

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/.

I alt

1.624 ha

Tabel 1.2. Antal hektar af registreret beskyttede
naturtyper i Natura 2000-område 20
(vejledende registrering, Nordjyllands
Amt, feb. 2006).

1.1 Beskrivelse af områdets natur og dets potentiale
Natura 2000-området udgøres af den øvre og mellemste del af Lindenborg Ådal samt af hovedparten af Rold Skov.
Området rummer nogle af Danmarks mest varierede og storslåede naturområder, hvoraf flere er decideret unikke for
landet. Især skal følgende fremhæves som unikt:
- Selve Rold Skov, der omfatter landets største skovkompleks. Området omfatter især store forekomster af
skovnaturtyperne bøg på hhv. mor, muld og kalk, samt et stort sammenhængende område med ellesump
omkring Lindenborg Å.
- En unik samling af store renvandede søer hvoraf de vigtigste er Madum Sø og Store Økssø. Madum Sø er
Himmerlands største sø. Den kan betegnes som lobeliesø og er den største og en af de reneste af slagsen i
Danmark. Området rummer knap 90 % af landsdelens areal med lobeliesø. I kraft af Store Økssø og flere andre
større brunvandede søer rummer området godt 40 % af landsdelens samlede areal af denne søtype.
- Lindenborg Å som i sit øvre løb gennem Rold Skov er unik, fordi den stort set henligger ureguleret og i
naturtilstand med et godt fald, med mange grusaflejringer i bunden, samt tilledning af rent vand fra mange
kildevæld med unik fauna.
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-

-

-

-

-

En perlerække af bassin- og strømkilder, hvoraf de mest kendte er Lille Blåkilde, Ravnkilde, Blåhøl og
Kovadsbækken. De rummer især en unik smådyrsfauna, herunder mange rød- og gullistede arter, men også
sjældne mosser og højere planter er tilknyttet. Ud over de kendte større kilder rummer området også store
forekomster af sumpkilder og strømkilder langs hele ådalens længde. Natura 2000-området omfatter således
omkring halvdelen af det kortlagte areal af kildevæld i landsdelens habitatområder, hvoraf enkelte har
international betydning i kraft af deres rige flora og insektfauna. I en fremtidig pleje af området bør de unikke
kildeområder prioriteres højt.
Store, meget værdifulde og artsrige forekomster af de himmerlandske kalkoverdrev. Bl.a. bilag II-arten
Fruesko er knyttet til nogle af disse forekomster, der derudover rummer en lang række plantearter, der er
sjældne regionalt og nationalt.
En lang række forekomster med højmose, hvoraf Langmose i Hellum Skov og højmosen ved Lille Økssø er de
største. Flere af forekomsterne er i dårlig naturtilstand som følge af tidligere tiders afvanding og tørvegravning,
samt efterfølgende tilgroning. På flere af de vigtigste arealer foregår der imidlertid rydning af opvækst og bl.a.
omkring Store Økssø forsøger Staten gennem et LIFE-projekt at hæve vandstanden på de omkringliggende
højmosearealer. Forekomsterne i området er unikke, idet de udgør det største samlede areal med højmoser i et
dansk skovområde. En fremtidig forvaltning af området bør prioritere at rydde for trævækst og hæve
vandstanden på de tilbageværende arealer.
Naturtyperne tør hede, enekrat, hængesæk og rigkær er i kraft af deres store arealmæssige udstrækning og/eller
deres høje naturkvalitet med forekomster af sjældne og for naturtypen karakteristiske arter af enten regional
eller national betydning. Blandt andet findes på nogle af disse forekomster af Rust-Skæne (7230), samt nogle
af landets største bestande af ansvarsarten Lyng-Vikke (4030 og 5130).
Høj tæthed af nationalt sjældne plante- og dyrearter, bl.a. 11 bilag II-arter, hvoraf de syv er observeret inden
for de seneste år. Blandt arterne kan nævnes orkidéen Fruesko, som i Danmark kun findes i dette område.
Rold Skov er det vigtigste område for Sortspætte i Nordjylland, en væsentlig lokalitet for Hvepsevåge og
rummer lejlighedsvist sjældne ynglefugle som Fiskeørn.

2. Udpegningsgrundlaget
2.1 Habitatområde 20 Rold skov
Som det fremgår af tabel 2.2 er Habitatområde nr. 20 udpeget af hensyn til 23 habitatnaturtyper og 9 arter.
Se kort med naturtyperne og arter på hjemmesiden for Vand og Natur (klik her), på nær Flodlampret og Grøn
Buxbaumia, da datagrundlaget for disse to arter ikke er fyldestgørende nok.

2.2 Fuglebeskyttelsesområde nr.3. Madum Sø
Madum Sø blev oprindeligt udpeget for stort antal af fældende hvinænder, men oplysningen må være af ældre dato for
der ses sjældent mere en d 100 og arten er derfor taget af udpegningsgrundlaget, der således ikke rummer nogle arter.
Søen i perioder haft betydning som fourageringslokalitet for ynglende Fiskeørn i nærheden.

2.3 Fuglebeskyttelsesområde nr. 4. Rold Skov
Som det fremgår af tabel 2.1 er fuglebeskyttelsesområde nr. 4 udpeget af hensyn til 5 fuglearter.

Hvepsevåge
Stor Hornugle
Isfugl
Sortspætte
Rødrygget
Tornskade

Areal

Ynglepar
1983
4 -5
0
2-4

Ynglepar
1990-1993
4 -5
1
1-2
10 - 13

Ynglepar
2004 -2005
?
1
?
5?

Stabil eller tilbagegang
Stabil eller fremgang
Stabil eller svingende
Tilbagegang

583 ha
33 ha
-

8 - 15

Ca. 10

?

Stabil eller tilbagegang

-

Status

Tabel 2.1 Oversigt over de ynglende fuglearter, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af Fuglebeskyttelsesområde nr. 4. Arter med fed var
del af det oprindelige udpegningsgrundlag i 1983.
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Nr.

Kortlagt
areal

Naturtype

Antal
forekomster

Arter
1014
Skæv Vindelsnegl (Vertigo angustior)
5 ha
3
1081
Bred Vandkalv (Dytiscus latissimus)
718 ha
2
1096
Bæklampret (Lampetra planeri)
32 km
13
1166
Stor Vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
1722 ha
1318
Damflagermus (Myotis dasycneme)
65 ha
1
1355
Odder (Lutra lutra)
419 ha
3
1386
Grøn Buxbaumia (Buxbaumia viridis)
0
1393
Blank Seglmos (Drepanocladus vernicosus)
0
1902
Fruesko (Cypripedium calceolus )
2
Naturtyper
3110
Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
202 ha
1
3150
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
26 ha
17
3160
Brunvandede søer og vandhuller
47 ha
16
3260
Vandløb med vandplanter
45 km
4010
Våde dværgbusksamfund med Klokkelyng
7 ha
11
4030
Tørre dværgbusksamfund (heder)
83 ha
33
5130
Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
37 ha
23
6210
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)
28 ha
40
6230
*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
80 ha
114
6410
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med Blåtop
48 ha
93
6430
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
3 ha
7
7110
* Aktive højmoser
44 ha
20
7120
Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse
49 ha
28
7140
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
15 ha
31
7220
*Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
31 ha
76
7230
Rigkær
65 ha
76
9110
Bøgeskove på morbund uden kristtorn1.)
492 ha
150
9130
Bøgeskove på muldbund1.)
191 ha
54
9150
Bøgeskove på kalkbund1.)
56 ha
13
9160
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund1.)
3 ha
4
9190
Stilkegeskove og krat på mager sur bund1.)
13 ha
14
91D0
* Skovbevoksede tørvemoser1.)
55 ha
51
91E0
*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld1.)
82 ha
47
Tabel 2.2. Oversigt over de arter og naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af habitatområde 20. (1.) Skov naturtyperne bliver
kortlagt af SNS og er kun delvist kortlagt i forbindelse med amtets kortlægning i 2004-05. * Prioriteret naturtype.

2.4 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
1013
1099
9120

Kildevælds-vindelsnegl
Flodlampret
Bøg på morbund med kristtorn(1.)

Areal
3,6 ha
0,5 ha

Antal
forekomster
1
1
1

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. (1.) Skov
naturtyperne bliver kortlagt af SNS og er kun delvist kortlagt i forbindelse med amtets kortlægning i 2004-05. ** Arten er kendt fra området, men
status er usikker.

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).
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For de naturtyper og arter, som ikke er omfattet af NOVANA-overvågningsprogrammet, er tilstands- og
trusselsvurderingen baseret på et skøn.

3.1.1 Vandrammedirektivets basisanalyse I-II
I Natura 2000-området er der målsat 60 km vandløb. I år 2015 forventes 13 km vandløb at leve op til målsætningen,
mens 47 km forventes ikke at leve op til målsætningen. Ingen af de målsatte vandløbsstrækninger er upåvirkede.
Vandløbene er påvirkede biologisk, fysisk og hydrologisk. Vandløbsfaunaens frie vandring påvirkes på visse
strækninger af spærringer, således at målsætningen ikke er opfyldt. 135 km målsat og ikke målsat vandløb er påvirkede
af regulering og vandløbsvedligeholdelse. Undersøgelser har vist, at der er risiko for udledning af miljøfarlige stoffer i
forbindelse med udledninger fra punktkilder. Der er ikke tilstrækkelig viden herom.
Madum Sø, Store Økssø, Mossø, Gravlev Sø og Teglsø indgår som søer i habitatområde H 20. Søerne vurderes i
basisanalysen til at opnå målopfyldelse i 2015 pga. søernes landskabelige beliggenhed. De øvrige småsøer samt
vandhullerne i habitatområdet indgår ikke direkte i Vandrammedirektivets basisanalyse I-II, idet kun særskilt målsatte
søer samt søer > 5 ha er vurderet.
Yderligere informationer om Vandrammedirektivets basisanalyse I-II kan findes på
http://www.mst.dk/Vand/Vandrammedirektivet/Basisanalysen/Dansk+rapportering/06030200.htm

3.2 Eutrofiering
Hovedparten af de terrestriske 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. 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.
Området påvirkes generelt af en høj luftbåren kvælstofdeposition. Således udgør eutrofiering en stor og akut
fremadskridende trussel mod en stor del af de terrestriske naturtyper i området. Det vurderes således, at godt halvdelen
af alle forekomster af kildevæld og rigkær er påvirkede over tålegrænsen, mens dette gælder for hovedparten af
områdets sure overdrev og kalkoverdrev, samt for alle forekomster af hede, højmose og hængesæk.
En væsentlig påvirkning af Gravlev Sø er eutrofiering, idet tilførslen af næringsstoffer til søen er stor.
Næringsstoftilførslen stammer primært fra landbrugsdriften i det åbne land.

3.3 Tilgroning
For især heder, kalkoverdrev, sure overdrev og blåtopenge udgør tilgroning i form af høj vegetation og tilgroning i
vedplanter en stor trussel på både kort og især lang sigt på hovedparten af forekomsterne (figur B.2.3.2). Disse
naturtypers eksistens er betinget af, at de til stadighed afgræsses. Det er derfor i særlig grad kalkoverdrevene og
blåtopengene, der er truet på kort sigt, idet kun de sure overdrev og hederne afgræsses i et acceptabelt omfang i dag
(figur B.2.3.3).
Som det fremgår af figur B.2.3.1 er de to våde naturtyper rigkær og kildevæld domineret af høj vegetation på en stor del
af arealerne. Dette skyldes enten manglende eller for ekstensiv afgræsning. Det er således også kun en mindre del af
disse to naturtyper, der afgræsses i acceptabelt omfang i dag. Manglende afgræsning på især rigkærene vil i løbet af få
år bevirke, at de høje urter og vedplanter, vil udkonkurrere de lavtvoksende, konkurrencesvage arter, som karakteriserer
disse naturtyper. Af figur B.2.3.2 fremgår, at der for hovedparten af forekomsterne kun er begrænsede problemer med
tilgroning af de to våde naturtyper med vedplanter. For især rigkærene skyldes dette udelukkende, at arealer, der er
under kraftig tilgroning i vedplanter ikke er blevet kortlagt, fordi de ikke tilhører naturtypen, som den er defineret i
habitatdirektivet. Ved fortsat manglende afgræsning/høslet vil hovedparten af 7220/7230-forekomsterne forsvinde fra
området. Tilgroning vurderes som en akut trussel mod disse to naturtyper i området.
Ophør af græsning på skovnære overdrev o. lign. kan udgøre en trussel mod Rødrygget Tornskade, idet arten er
tilknyttet disse naturtyper.

3.4 Hydrologi
Alle naturtyper tilknyttet fugtig bund er mere eller mindre akut truet af afvanding og den deraf følgende tilgroning og
forarmning af den karakteristiske flora (figur B.2.4.1). Kildevæld, samt rigkær, der ofte findes i tilknytning til disse, er
til dels undtaget, idet kilder i sagens natur i en vis udstrækning selv er i stand til at opretholde en gunstig hydrologi, da
den ”selv” frembringer vandet. Som det fremgår af tabellen er det i særlig grad højmoser og dets nedbrydningsstadier,
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der er negativt påvirket af afvanding. Lindenborg Ådal er i øvrigt i forhold til sit store areal og potentiale meget fattig
på rigkær. Dette skyldes afvanding og omlægning af de tidligere enge, kær og moser. Grødeskærring udøver en kraftig
påvirkning af den naturlige hydrologi i området og påvirker hermed også naturtype 3260, vandløb med vandplanter.

3.5 Invasive arter
I området er der generelt ikke store trusler fra invasive arter i dag. På langt sigt kan der dog ved ignorering af problemet
blive tale om trusler fra følgende arter: Kæmpe-Bjørneklo, Gyvel og invasive nåletræer. Alle tre arter findes spredt i
området. Det vurderes dog at højmoser og dets nedbrudte stadier er akut truet af tilgroning med bl.a. invasive nåletræer.

3.6 Arealmæssige ændringer siden 1994
Genetableringen af Gravlev Sø kan eventuelt have oversvømmet enkelte rigkær, men den langsigtede effekt af projektet
vurderes at være positiv for områdets naturtyper og arter. En række arealer er blevet forringet siden 1999, hvor et
konsulentfirma lavede en grundig kortlægning af området. Forringelserne skyldes især gødskning og tilgroning. Ved St.
Økssø samt flere andre steder i Rold Skov har man gennem et EU-finansieret LIFE-projekt forsøgt at genoprette
tilgroede og udtørrede højmosearealer.

3.7 Forstyrrelse af arter
Øget rekreativ udnyttelse vil kunne udgøre en trussel for ynglende rovfugle som Hvepsevåge og muligt ynglende Sort
Stork. Isfugl kan være sårbar for hyppige forstyrrelser ved kanosejlads.

3.8 Andre Trusler
Store Økssø og især Madum Sø udgør yndede badelokaliteter. Ved Madum Sø er undervandsvegetationen slidt væk i
det område, hvor der bades, men da der er tale om et begrænset område, der er påvirket, vurderes forstyrrelsen at udgøre
et begrænset problem.

4. Plejetiltag, igangværende indsats mm
Indenfor Natura 2000-området har Nordjyllands Amt udformet 2 plejeplaner:
1. Madum Sø og langmosen
2. Skindbjerg II
Derudover er der udført 2 VMPII/III projekter, 1 vandløbsrestaurering og 2 andre former for pleje eller genopretning
inden for området, blandt andet hedearealerne ved Rebild Bakker.
Siden 1997 har amtet indgået 185 MVJ aftaler (810 ha) indenfor Natura 2000-området.

5. Modstridende naturinteresser
Naturlig succession i form af tilgroning kan indebære, at én naturtype udvikler sig til en anden, ligesom eutrofiering kan
medføre en ændring i vegetationen fra en naturtype mod en anden. Det kan derfor ved udarbejdelse af Natura 2000planen være nødvendigt, at foretage en prioritering af hvilken drift eller plejemetoder man vil benytte sig af på et givet
areal afhængig af hvilken naturtype eller naturtypemiks, man sigter mod.

6. Liste over manglende data
Naturtyper
Terrestriske naturtyper
Der er behov for en dækkende kortlægning af de naturtyper, som ikke udgør en af de 18 lysåbne naturtyper, der indgår i
kortlægningen og overvågningen i NOVANA-programmet: For Habitatområde 20 gælder det for følgende naturtyper:
• Enekrat (5130)
• Urtebræmme (6430)
• Nedbrudt Højmose (7120)

7

Skovnaturtyper
Der er behov for kortlægning af skovnaturtyper udenfor de fredsskovpligtige områder:
• Bøg på mor (9110)
• Bøg på mor med kristtorn (9120)
• Bøg på muld (9130)
• Bøg på kalk (9150)
• Ege-blandskov (9170)
• Stilkege-krat (9190)
• *Skovbevokset tørvemose (91D0)
• *Elle og askeskov (91E0)
Søer og vandhuller
Der er generelt behov for kortlægning af søer, vandhuller og damme på under 5 ha:
• Næringsrig sø (3150)
• Brunvandet sø (3160)
Arter
Dyrearter
Der mangler generelt data for forekomster og geografiske udbredelse af følgende arter hjemmehørende i Nordjylland:
• Hedepletvinge
• Grøn Kølleguldsned
• Bred Vandkalv
• Kildevælds-Vindelsnegl
• Skæv Vindelsnegl
• Sump-Vindelsnegl
• Stor Vandsalamander
• Damflagermus
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
Der mangler generelt data for forekomster af, den geografiske udbredelse og trusselsvurdering for arterne:
• Havlampret
• Flodlampret
• Bæklampret

7. Liste over tilgængeligt materiale
Jensen, J.M.; Poulsen, R.S. & Bioconsult, 1997. Registrering af kalkoverdrev i Nordjyllands Amt 1997. Resultaterne
fra projektet er blevet lagt ind i database, som findes på Naturkontoret, Nordjyllands Amt. Efter 2007 kan data findes i
den fælles offentlige database Naturdata.
Naturplan, 2000. Kvalitetsvurdering i Lindenborg Ådal. Udarbejdet af konsulentfirmaet NATURPLAN for
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Natur- og Miljøkontoret, Nordjyllands Amt.
Wind, P., 1992. Oversigt over botaniske lokaliteter 9. Nordjyllands Amt. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i
samarbejde med Dansk Botanisk Forening
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Bilag
B.1 Datagrundlag for naturtyper og arter
I 2004-2006 er der foretaget en kortlægning af de terrestriske habitatnaturtyper inden for habitatområderne. Desuden er
der gennem årene indsamlet data i forbindelse med forskellige projekter, som Nordjyllands Amt har igangsat.
Oplysningerne om søer, vandløb og havområder bygger udelukkende på den viden der er indsamlet gennem årene via et
generelt tilsyn og overvågningen udført regionalt og via det nationale overvågningsprogram. I tabel B.1.1 er der vist en
oversigt over tilgængelige data for de enkelte naturtyper.
Herunder en oversigt over tilgængelige data
NOVA
NOVANA
Andre data
Nr.
Naturtype
(2004 – 2006)
Arter
1013
1014
1081
1096
1099
1166
1318
1355
1386
1393
1902

Kildevælds-vindelsnegl
Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)
Bred vandkalv (Dytiscus latissimus)
Bæklampret (Lampetra planeri)
Flodlampret
Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
Damflagermus (Myotis dasycneme)
Odder (Lutra lutra)
Grøn buxbaumia (Buxbaumia viridis)
Blank seglmos (Drepanocladus vernicosus)
Fruesko (Cypripedium calceolus )

Overvågning
Overvågning
Overvågning
Overvågning
Overvågning
Overvågning
Overvågning
Overvågning
Overvågning
Overvågning
Overvågning

Se bilag B.4.10
Se bilag B.4.1
Se bilag B.4.2
Se bilag B.4.9
Se bilag B.5
Se bilag B.4.3
Se bilag B.4.4
Se bilag B.4.5
Se bilag B.4.6
Se bilag B.4.7
Se bilag B.4.8

Naturtyper
3110

6430
7110
7120
7140

Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store
vandaks
Brunvandede søer og vandhuller
Vandløb med vandplanter
Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
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
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med
blåtop
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende
skovbryn
* Aktive højmoser
Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

7220

*Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

7230
9110
9120
9130
9150
9160
9190
91D0
91E0

Rigkær
Bøgeskove på morbund uden kristtorn1.)
Bøg på morbund med kristtorn(1.)
Bøgeskove på muldbund1.)
Bøgeskove på kalkbund1.)
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund1.)
Stilkegeskove og krat på mager sur bund1.)
* Skovbevoksede tørvemoser1.)
*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld1.)

3150
3160
3260
4010
4030
5130
6210
6230
6410

Overvågning

Overvågning
Overvågning

Kortlægning
Kortlægning

Se bilag B.6

Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Overvågning
Kortlægning
Kortlægning

Se bilag B.6
Se bilag B.5

Se bilag B.6

Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Overvågning
Kortlægning
Overvågning
Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning
Kortlægning

Fugle
Hvepsevåge
Se bilag B.7
Stor Hornugle
Se bilag B.7
Isfugl
Se bilag B.7
Sortspætte
Se bilag B.7
Rødrygget Tornskade
Se bilag B.7
TabelB.1.1. Oversigt over datagrundlaget for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 200- 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.
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B.2 Foreløbig trusselsvurdering
B.2.1 Beskrivelse af naturtilstanden
En naturtypes tilstand vurderes ud fra følgende tre kriterier:
1. Areal. Jo større areal en naturtype dækker i området, des bedre tilstand (arealdata ses i tabel B.2.1.1).
2. Struktur og funktion. Jo flere af de særlige strukturer og funktioner, som er nødvendige for at opretholde og bevare
naturtypen på langt sigt, som er til stede, des bedre tilstand (summering af struktur- og funktionsdata ses i tabel B.2.1.2).
3. Karakteristiske arter. Jo flere af de arter, som er karakteristiske for naturtypen, som er til stede, des bedre tilstand
(data over karakteristiske arter ses i tabel B.2.1.3).
I nedenstående er summeret de oplysninger som vurderingen af områdernes naturtilstand er baseret på.
I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper er der foretaget en registrering af
udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer på hovedparten af de kortlagte arealer (tabel B.2.1.1).
Disse strukturer er delt op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i veludviklede og typiske
forekomster af naturtypen under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de negative strukturer om en
stærkt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang registreret på en tre-trins skala: udbredte (U), spredte
(S) eller ikke tilstede (I).
Tabel B.2.1.2 giver en oversigt over de enkelte naturtypers fordeling i forhold til deres indhold af positive og negative
strukturer. Mørkegrøn farve viser veludviklede naturtyper, som tilsyneladende ikke er udsat for nogen nævneværdige
trusler, mens mørkerød farve viser dårligt udviklede naturtyper, der antagelig påvirkes kraftigt af en eller flere trusler.

Naturtype
3110
3150
3160
3260
4010
4030
5130
6210
6230
6410
6430
7110
7120
7140
7220
7230
9110
9120
9130
9150
9160
9190
91D0
91E0

kortlagt
ha
199
36
49
10
7
83
37
28
80
48
3
44
49
15
31
65
492
0,5
191
56
3
13
55
82

tilstandsvurderet
ha
0
0
0
0
7
83
0
28
80
48
0
43
0
15
31
65
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabel B.2.1.1. Arealfordeling (ha) af de kortlagte terrestriske
lysåbne habitattyper i Natura 2000-område 18.
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Våd hede (4010) 7 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
S
44
37
U
19

I

Tør hede (4030) 83 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
S
1
10
U
83
5

I
1

Kalkoverdrev (6210) 28 ha
Strukturer Positive
Negative
U
S
I
I
S
59
29
U
8
4

Surt overdrev (6230) 80 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
I
33
6
4
S
17
27
1
U
12

Tidvis våd eng (6410) 48 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
I
22
9
S
48
18
2
U
1

Højmose (7110) 43 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
I
S
19
34
U
47

Hængesæk (7140) 15 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
I
S
86
3
U
3
8

Kildevæld (7220) 31 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
I
S
14
40 12
U
11 23

Rigkær (7230) 65 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
I
S
9
14
U
23
36
18

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).

4010
Art
klokkelyng

Antal registreringer
Indenfor Udenfor
3

4030
Art
blåbær
hedelyng
revling

Antal registreringer
Indenfor Udenfor
4
12
5

tyttebær
6210
Art
bakketidsel
kalkkarse, stivhåret
knopurt, stor
kodriver, hulkravet
rundbælg
star, vår-

6
Antal registreringer
Indenfor Udenfor
4
2
3
6
3
4
4
2
1

7110
Art
Cladonia sp., s.l.
hedelyng
kæruld, tuenæbfrø, hvid
Odontoschisma sphagni
rosmarinlyng
soldug, rundbladet
Sphagnum
magellanicum
tranebær

Antal registreringer
Indenfor Udenfor
1
4
4
2
1
1
1

7140
Art
dueurt, kærSphagnum cuspidatum
star, næbtroldurt, eng-

Antal registreringer
Indenfor Udenfor
2
2
7
1

1
4

14

stilkaks, bakke-

1

6230
Art
fladbælg, kratguldblomme
katteskæg
mælkeurt, almindelig
perikon, kantet
snerre, lyngstar, hirsesvingel, fåretormentil
viol, hundeærenpris, læge-

Antal registreringer
Indenfor Udenfor
8
4
1
1
1
7
17
2
1
7
1
11
5
2
1
4
2

6410
Art
blåtop
frytle,
mangeblomstret
høgeskæg, kærkællingetand, sumpseline
siv, knopsnerre, sumptormentil
viol, eng-

Antal registreringer
Indenfor Udenfor
12
1
6
1
9
1
5
4
10
3

7220
Art
Bryum pseudotriquetrum
Cratoneuron filicinum
Palustriella commutata
star, krognæbvibefedt

Antal registreringer
Indenfor Udenfor
4
6
4
4
1

7230
Art
kæruld, bredbladet
star, almindelig
star, blågrøn
star, hirsestar, håret
star, krognæbstar, loppestar, næbstar, skede-

Antal registreringer
Indenfor Udenfor
1
18
3
5
1
3
3
18
2

star, stjernestar, topTomenthypnum nitens

5
12
4

1

1

Tabel B.2.1.3. Forekomster med naturtype karakteristiske arter. Arterne er blevet registreret i forbindelse med kortlægningen af habitatnaturtyperne.
Indenfor: arten er registret i 5m cirklen, Udenfor: arten er registret udenfor 5m cirklen

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).

1

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

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

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)
5-10
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
5-10
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
5-10
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
- 11
3160 Brunvandede søer og vandhuller
5-10
3260 Vandløb med vandplanter
-1
3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter
-1
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
10-25
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)
10-20
6120 Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand
15-25
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (vigtige orkidélokaliteter)
15-25
6230 Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
10-20
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
15-25 6
7110 Aktive højmoser
5-10
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
10-15 3,7
7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv
10-15 3,7
7210 Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe
15-25
7220 Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
15-25 8
7230 Rigkær
15-25 3
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)
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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 Arden, Nørager, Skørping, Støvring og Aalborg kommuner, hvori Natura 2000området ligger, er mellem 15,6-18,7 kg N/ha/år, hvilket er højere end landsgennemsnittet i fire af kommunerne.
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 12,5 og 30 kg N/ha/år alt
afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed, se tabel B.2.2.3.
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.
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NHy (kg
NOx (kg
Total N (kg
N/ha)
N/ha)
N/ha)
Arden
12,4
6,3
18,7
Brovst
7,6
5,7
13,3
Brønderslev
9,7
5,7
15,4
Dronninglund
9,1
6,3
15,4
Farsø
10,7
5,7
16,5
Fjerritslev
7,5
5,8
13,3
Frederikshavn
7,4
6,3
13,7
Hadsund
9,6
6,5
16,1
Hals
8,4
6,4
14,9
Hanstholm
7,4
6,4
13,8
Hirtshals
6,9
6,2
13,2
Hjørring
8,9
6,0
14,9
Hobro
12,1
6,0
18,1
Læsø
4,6
6,5
11,2
Løgstør
9,9
5,6
15,5
Løkken-Vrå
8,1
5,8
13,9
Møldrup
11,9
5,9
17,8
Nibe
9,6
5,7
15,3
Nørager
12,8
5,8
18,6
Pandrup
7,2
5,7
12,9
Sejlflod
8,8
6,1
14,9
Sindal
8,7
6,3
15,1
Skagen
4,7
5,9
10,6
Skørping
11,6
6,7
18,3
Støvring
11,3
6,0
17,3
Sæby
8,9
6,3
15,2
Aabybro
8,0
5,5
13,5
Aalborg
9,4
6,2
15,6
Aalestrup
12,1
5,8
17,9
Aars
11,6
5,7
17,3
Landsgennemsnit
9,1
6,8
15,9
Tabel B.2.2.2. Baggrundsbelastningen (i kgN/ha/år) i de nordjyske kommuner. Kvælstof-depositionen er angivet som
kommunevise gennemsnit af hhv. NHx (ammoniak og ammonium), NOy (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat) og total
N (samlet tør- og våddeposition). Skov- og Naturstyrelsen, 2005.

N-belastning (kgN/ha/år) i forhold til tålegrænseintervallet
Habitattype 12,5 - 15 15 - 17,5 17,5 - 20
20 - 25
25 - 30
4010
25% (2)
19% (1)
43% (6)
12% (2)
4030
0% (1)
3% (3)
3% (7)
77% (17) 17% (5)
6210
3% (4)
13% (5) 61% (22) 23% (2)
6230
0% (1)
4% (9)
25% (26) 49% (48) 22% (17)
6410
10% (7) 25% (28) 58% (53)
8% (5)
7110
87% (10)
8% (5)
5% (5)
7140
0% (1)
4% (2)
34% (6) 57% (19)
4% (3)
7220
5% (3)
15% (16) 19% (11) 47% (36) 14% (10)
7230
0% (1)
22% (15) 30% (15) 29% (31) 18% (13)
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
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tålegrænseintervallet (overstiger den lave ende af tålegrænseintervallet) er vist med gult, og N-belastninger, der ligger
over tålegrænseintervallet (overstiger den høje ende af tålegrænseintervallet) er markeret med rødt.

B.2.3 Tilgroning
B.2.3.1 Vegetationshøjde
Ar eal andel med l av vegetati on

100%

80%

75-100%

60%

30-75%
>

10-30%
5-10%

40%

0-5%

20%
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4010

4030

6210

6230

6410

7110

7140

7220

7230

Ar eal andel med mi ddel høj vegetati on

100%

80%

ej vur der et
60%
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10-30%
5-10%

40%
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Ar eal andel med høj vegetati on

100%

80%

75-100%

60%

30-75%
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40%
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20%
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7110

7140

7220

7230

Figur B.2.3.1. Den procentvise arealandel af den enkelte habitatnaturtype, som indeholder henholdsvis lav, middelhøj og høj vegetation.

B.2.3.2 Vedplantedækning
Arealandel med vedplanter (kronedækning)

100%

80%

50-100%

60%

25-50%
10-25%
1-10%
40%

0%

20%

0%
4010

4030

6210

6230

6410

7110

7140

7220

Figur B.2.3.2. Den procentvise arealandel af vedplanter i de kortlagte habitatnaturtyper indenfor Natura 2000-området.

7230
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B.2.3.3 Arealandel med græsning og/eller høslet
Arealandel med græsning/høslet
100%

80%

60%

50-100%
25-50%
10-25%
1-10%
0%

40%

20%

0%
4010

4030

6210

6230

6410

7110

7140

7220

7230

Figur B.2.3.3 Den procentvise arealandel med høslet i de kortlagte habitatnaturtyper indenfor Natura 2000-området

B.2.4 Hydrologi
B.2.4.1 Afvanding og vandindvinding
Af vanding og vandindvinding
Arealandel i %

100%

80%
4
60%

3
2
1

40%

0
20%

0%
4010

6410

7110

7140

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.
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B.2.5 Invasive arter
Arealandel m ed forekom st af invasive arter
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Figur B.2.5.1 Arealandel med forekomst af invasive arter på de kortlagte habitatnaturtyper i Natura 2000-området

B.3 Plejetiltag igangværende indsats mm
Indenfor Natura 2000-området har Nordjyllands Amt udformet 2 plejeplaner:
1. Madum Sø og langmosen
2. Skindbjerg II
Derudover er der udført 2 VMPII/III projekter, 1 vandløbsrestaurering og 2 andre former for pleje eller genopretning
inden for området.
Siden 1997 har amtet indgået 185 MVJ aftaler (810 ha) indenfor Natura 2000-området.

B.4. Arter
B.4.1 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustitior)
I Nordjylland er arten i nyere tid registreret på seks lokaliteter i habitatområderne: H20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og
Madum Sø, H22 Kielstrup Sø og H223 Kastbjerg Ådal.
Arten er på udpegningsgrundlaget for Villestrup Ådal, sandsynligvis pga. et fund tilbage i 1969 på en lokalitet Øst for
Løvdal ved Mariager Fjord (Pihl, S. m.fl. 2002). Arten er ikke fundet i selve Villestrup Ådal, men må formodes at
kunne findes på en af de mange potentielle lokaliteter i ådalen.
Arten er i forbindelse med overvågningen fra 2005-2007 fundet på to lokaliteter udenfor de udpegede habitatområder,
nemlig i Koldkilden ved Nibe og i et kær ved Randrup ved Kongerslev.
Biologi
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Skæv Vindelsnegl lever fortrinsvis i våde og kalkrige naturtyper såsom rigkær, kildevæld og våde enge (7220, 7230,
6410), men er også fundet i mere tørre naturtyper i form af overdrev, langs hegn, stengærder og i skyggede løvskove
(Pihl, S. og Laursen, K. 2000). Arten er tæt knyttet til halvgræsser i form af skæne- og star-arter, hvor den lever af at
græsse alge- og bakteriebelægninger, ligesom tuerne formodes at være et vigtigt overvintringssted. I Nordjylland er
arten primært fundet i våde naturtyper, først og fremmest i rigkær og kildevæld med en rig star-bevoksning i form af
arterne Næb-Star, Toradet Star, Top-Star og Kær-Star.
Generelle trusler
Fysiske påvirkninger af levestedet hører til de væsentligste trusler. Truslerne er i vidt omfang de samme som for
Kildevælds-Vindelsnegl, da arten primært findes på de samme eller tilsvarende levesteder som denne art. De
væsentligste trusler er ændrede vandstandsforhold i forbindelse med f.eks. dræning, vandindvinding og opdæmning.
Andre væsentlige trusler er eutrofiering, næringsberigelse af kildevand, pesticidpåvirkning, overgræsning og tilgroning
af lysåbne rigkær (Søgaard, B. m.fl. 2003, Sundberg, S. 2006).
Kortlægning
I habitatområder med kendte forekomster af arten, kortlægges som potentielle levesteder, delarealer, som opfylder et
eller flere af følgende kriterier:
• Veludviklet star- og græs-vegetation, gerne fugtige og sumpede rigkær, men også overdrev, strandskrænter,
markhegn, stengærder, strandvolde og lysåbne løvskove. Urtelaget må helst ikke være slået eller intensivt
nedgræsset af husdyr.
• Potentielle naturtyper: 7220, 7230, 6210, 6230 og 6410 (samt heder)
Område nr. 20. Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
Forekomst
Arten blev registreret i en star-sump ved Lindenborg Å på Nørlund Skovdistrikt i forbindelse med eftersøgning af
kildevælds-vindelsnegl i 1999 (Pihl m.fl. 2000). Arten er efterfølgende registreret to andre steder, hhv. i
ekstremrigkæret Stubberup Vad i 2004 (Holmen, M. 2006) og endelig i star-tuer langs et kildevæld på Kalkværket,
Nørlund skovdistrikt i 2005.
Status
Artens udbredelse er endnu ikke detailkortlagt, men vurderet ud fra det potentielle levestedsareal må det formodes, at
den findes flere steder i habitatområdet. I forbindelse med overvågningen i 2006 i Stubberup Vad blev der fundet 20
individer og det vurderes, at der er en forholdsvis tæt bestand på lokaliteten.
Der er kun fundet et enkelt individ ved de to registreringer i skovengene på Nørlund.
Trusler
Eutrofiering: De aktuelle levesteder belastes med 15-20 kg N/ha/år, hvilket er over naturtypens nedre tålegrænse.
Levestederne er derfor på sigt truet af negative følgepåvirkninger i form af ændrede konkurrenceforhold og tilgroning i
højstaudesamfund og vedplanter.
Tilgroning: Højstaudevegetation og træer udgør allerede en væsentlig trussel på flere af levestederne.
Andre trusler: Slåning af skovengene med grenknuser efterlader førnelag, men favoriserer samtidig konkurrencestærke
arter i urtelaget og fjerner dermed vigtige levesteder som startuer.
Referencer:
Pihl, S. m.fl. 2000. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering
af bevaringsstatus – Danmarks Miljøundersøgelser. 219 s. – faglig rapport fra DMU, nr. 322.
Pihl, S. & Laursen, K (red.) 2002: Kortlægning af arter omfattet af EF-habitatdirektivet 1997-2000. Naturovervågning.
– Danmarks Miljøundersøgelser. 144 s. –Arbejdsrapport fra DMU, nr. 167.
Holmen, M. 2006. Personlig kommentar.
Sundberg, S. 2006. Åtgärdsprogram för bevarandet av rikkärr. Naturvårdsverket, -Rapport 5601. Bromma, Sverige.
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Søgaard, B., Skov, F., Ejrnæs, R., Nielsen, K.E ., Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Bregnballe, T., Madsen, J, BaatrupPedersen, A., Søndergaard, M., Lauridsen, T.L., Møller, P.F., Riis-Nielsen, T., Buttenschøn, R.M., Fredshavn, J., Aude,
E. & Nygaard, B. 2003: Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet &
fugle omfattet af EF-uglebeskyttelsesdirektivet. 2. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 462 s. – Faglig rapport fra
DMU, nr. 457. http://faglige-rapporter.dmu.dk

B.4.2 Bred vandkalv (Dytiscus latissimus)
Bred Vandkalv foretrækker rene vegetationsrige vandhuller med klart eller svagt brunt vand. Arten lever af smådyr, og
larven lever primært af vårfluelarver. Vandkalvene findes i kanten af vandhullerne langs hængesæk eller i bevoksninger
af f.eks. Tråd-Star. (Vandkalve - Teknisk Anvisning, DMU)
I Nordjylland er arten sidst registreret i Mossø og et lille vandhul umiddelbart syd for Mossø i 1994. Arten er i 70´erne
registreret i en tørvegrav mellem Hulsig og Skagen Klitplantage. Der ligger yderligere udokumenterede observationer
fra Vågholt Mose i Tversted Rimmer (Laubæk, B., pers. opl.) og Milesøerne v. Råbjerg Mile (Lassen, H. H., pers.
opl.).
Område nr. 20. Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
Forekomst
Arten blev registreret i Mossø og ”Lille Mossø” ved en landsdækkende undersøgelse af tidligere kendte vandhuller i
1994 (Pedersen, J., 1994).
Status
Eftersøgt i Mossø, Lille Mossø og Store Økssø i 2004, samt i Ilsø og Estrup Dam i 2006 uden resultat.
Trusler
Andre trusler: Vegetationen i Store Mossø har skiftet karakter, med bl.a. et betydelig fald i mængden af mosser.
Vegetationen er et vigtigt levested for bl.a. vårfluelarver, som er essentiel som fødegrundlag for vandkalve-larven.
(Holmen, M., 2006).

Referencer:
Holmen, M., 2006. Prs. Kommentar.
Pedersen, J., 1994. Overvågning af Bred Vandkalv (Dytiscus latissimus) og lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus).
Duplikeret rapport udarbejdet af Entomologisk Fredningsudvalg for Skov- og Naturstyrelsen, Kbh. 23 sider.
Lassen, H. H. 2006. Prs. Kommentar.
Laubæk, B. 2006. Prs. Kommentar.
Vandkalve -Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning:
http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Tvaer-funk/3_fdc_bio/ta/TA-5_vandkalve_v.1.0_DMU.pdf

B.4.3 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. 20. Rold Skov
Forekomst:
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Nordjyllands Amt har kun kendskab til en forekomst af arten fra en kælder i Skørping lige uden for habitatområdet,
men med de nærmeste vandhuller inden for.
I den ekstensive kortlægning i NOVANA-programmet besøgtes i juni 2005 5 vandhuller vest og syd for Skørping uden
at finde arten. Arten kom dog sent i gang i 2005 og ynglesuccesen vurderede generelt som dårlig i Nordjylland det år.
Flere af vandhullerne var meget brunvandede og antageligt med for lav pH.
Arten vurderes potentielt at kunne være i mange af skovens vandhuller og særligt potentielt synes flere vandhuller i
Hellumtved og måske ved Flamsted at være.
Status
Ukendt
Trusler
Tilgroning og forsuring af vandhuller, udsætning af fisk, dræning af skov.

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.4.4 Damflagermus (Myotis dasycneme)
Arten overvintre 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.
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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?
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. 20. Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
Registreret i 10x 10 km kvadraterne med benævnelsen: ”10km_629_54_Rold” og ”10km_629_55_Arden”
Arten overvintre med få eksemplarer (knap 20) i Tingbæk Kalkmine, en ynglelokalitet er fundet i Skørping by med
detektor.
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.4.5 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
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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.
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.4.6 Grøn Buxbaumia (Buxbaumia viridis)
Generelt:
Grøn Buxbaumia er på udpegningsgrundlaget for 2 habitatområder i Danmark. Det drejer sig om Habitatområde 117
(Gribskov) og Habitatområde 20 (Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø). Eneste recente forekomst findes i dag i
Grib Skov. Arten er tidligere fundet på 14 lokaliteter i Danmark, hvoraf 9 er fra før 1906 og tre er fra Nordjylland fra
perioden 1957-1969. I dag er den meget sjælden og kun kendt fra Gribskov-lokaliteten.
I Sverige og Storbrittanien vokser Grøn Buxbaumia i løv- eller nåleskov direkte på jord eller på døde, fugtige stammer
med høj nedbrydningsgrad. Artens levested er således skov og i særdeleshed naturskov med høj luftfugtighed og meget
dødt ved.

Litteratur:
Kapitel ”4.2.11.2 Buxbaumia viridis (Grøn Buxbaumia)” I Naturtyper og arter omfattet af EF- Habitatdirektivet. Faglig
rapport fra DMU, nr. 322, s. 172-73.

Habitatområde nr. 20: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
Forekomst: Arten blev i 1969 observeret for første og hidtil eneste gang i Rold Skov-området. Fundet blev gjort i
Bjergskoven ved Buderupholm på jord. Arten er inden for de senere år blevet eftersøgt på lokaliteten uden held ligesom
flere andre egnede lokaliteter i habitatområdet er eftersøgt for arten den senere år i forbindelse med NOVANA.
Status: Artens status i området vurderes som usikker, men der er stadig mange potentielle lokaliteter for arten i
habitatområdet, så det kan ikke udelukkes, at den forekommer i området.
Trusler: Den største trussel mod grøn buxbaumia er intensiv skovdrift, hvor alt eller det meste døde ved fjernes fra
skovbunden, samt tillige dræning og udtørring, som følge af afvanding af skovene.
Potentielle levesteder: Alle skove (nåle- som løvskove, men især nål og bøg), af en vis alder. Dvs. alle skove med en
alder over 50-100 år. Jo fugtigere skovklima og jo større mængder dødt ved, der er i et område, des større potentiale for
arten.
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Fordi kendskabet til artens økologi i Danmark er meget mangelfuld er al skov i Rold Skov kortlagt som potentiel
levested for arten, men det skal understreges, at der fortrinsvist bør forvaltes for arten i områdets ældre bøge- og
nåleskove.

B.4.7 Blank Seglmos (Drepanocladus vernicosus)
Biologi: Blank Seglmos foretrækker oligotrofe til mesotrofe vældkær og vokser ofte sammen med Gul Stenbræk og
Paludella. Den er tilsyneladende meget følsom over for afvanding og tilgroning og er således afhængig af konstant
passende høj vandstand og afgræsning/slåning.
Status: Blank Seglmos er i alt fundet på 13 lokaliteter i området inden for de sidste ca. 100 år. Idag kendes blot 4
recente forekomster, hvoraf tre af disse ligger i habitatområder. Den ene recente forekomst, der ikke ligger i et
habitatområde, er forekomsten ved Krogens Møllebæk i Vendsyssel. Ved Krogens Møllebæk findes to bestande hvoraf
den ene er lille og den anden er stor. Bestandene ligger ca. 300 meter fra hinanden. Den store bestand ligger langs
Hørby Å.
Blank Seglmos er blevet optalt på de recente lokaliteter og eftersøgt på de gamle plus mange potentielle
lokaliteter i årene 2000-2007 i forbindelse med bl.a. NOVANA-artsovervågningen.
Trusler: Afvanding, eutrofiering og/eller tilgroning præger alle lokaliteter, hvor den tidligere er kendt fra. På alle fire
lokaliteter med recente forekomster er der problemer med en eller flere af de ovennævnte trusler.
Litteratur:
B. Søgaard m.fl. 2006: Teknisk anvisning for Blank Seglmos. Danmarks Miljøundersøgelser.
I. Goldberg m.fl. 2006: Status for Blank Seglmos i Danmark. Urt. - Årg. 30, nr. 3 (2006). S. 78-84.

Forekomst i de enkelte habitatområder:
Habitatområde 20: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
Forekomst: Arten er på udpegningsgrundlaget for Habitatområde 20, men der i dag ingen recente forekomster af arten i
området. Det eneste sikre fund af arten fra området stammer fra Ilsø fra 1977. Trods intensiv eftersøgning efter arten på
denne lokalitet, er den ikke genfundet siden. Desuden er den angivet fra Lindenborg Ådal i ”Oversigt over Botaniske
Lokaliteter”. 9. Nordlyllands Amt, men denne angivelse beror på en fejlbestemmelse (I.Goldberg pers. meddelelse).
Der er flere potentielle levesteder for arten i områdets vældkær.
Trusler: På lokaliteten ved Ilsø er den sandsynligvis forsvundet som følge af tilgroning med pilebuske. Området bør
ryddes for buske og træer og evt. afvanding stoppes. Det vurderes at der er muligheder for at arten kan genindvandre på
lokaliteten, hvis området plejes optimalt.

B.4.8 Fruesko (Cypripedium calceolus )
Fruesko er Europas mest imponerende orkidé. Den kan blive op mod 50 cm høj og vokser ofte i tætte grupper.
Stænglerne har en eller noget mere sjældent to blomster. En del af blomsten er formet som en stor, gul tøffel eller sko,
der har givet anledning til plantens navn. Bladene er brede og elliptiske. Fruesko blomstrer fra maj til juni.
Fruesko findes kun 2 steder i Danmark, begge i Himmerland og Natura2000 område 20. Det ene sted er Buderupholm
Skov i Himmerland, hvor planterne er hegnet ind for at beskytte dem.
Fruesko vokser i kalkholdig jord i skove og på overdrev. Planten bestøves især af små jordbier, der lokkes af blomstens
kraftige farver og søde duft. Blomstens tøffelformede del virker som en insektfælde. Den tvinger bien til at passere
støvfanget, hvor bien afsætter sit medbragte støv fra andre Frueskoplanter. Når bien derefter skal klemme sig forbi
støvdragerne, får den blomstens eget støv på kroppen. Den flyver derefter videre til den næste Fruesko, hvor processen
gentages.
Frueskoen er gået stærkt tilbage i Europa og den trues af tilgroning og opgravning. Fruesko er listet som sjælden på den
danske rødliste 1997 og fredet, så opgravning er naturligvis ulovlig. Tilgroning er derimod en reel trussel, og på de
danske voksesteder har beskyttelsen krævet kontinuerte rydninger, græsning eller høslet. Bestanden i Buderupholm,
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som har været stabil og i svag fremgang de seneste år, afgræsses af får om efteråret. Den anden bestand, som har været i
klar fremgang, plejes ved et sent høslæt.

B.4.9 Bæklampret (Lampetra lampetra L.)
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.
Habitatområde 20
Udpegningsgrundlag:
Bæklampret indgår i udpegningsgrundlaget.
Forekomst:
Bæklampret er udbredt i hele Lindenborg Å (Jørgensen 2000, Olesen & Jessen 2006).
Status:
Ukendt.
Trusler:
Lindenborg Å er et meget egnet gyde- og opvækstvandløb for bæklampretten. De primære trusler er opstemningsanlæg
og vandindvinding ved Røde Mølle og vandindvinding ved Buderupholm Dambrug.
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B.4.10 Kildevælds-Vindelsnegl (Vertigo geyeri)
Status
I Nordjylland er arten i nyere tid registreret på tilsammen otte lokaliteter i habitatområderne: H6. Kærsgård Strand,
Vandplasken og Liver Å, H15: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, H20: Rold Skov; Lindenborg Ådal og
Madum Sø, H22 Kielstrup Sø, H30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad
Bæk & H222 Villestrup Ådal.
Arten er tilbage i 1970 registreret i et rigkær ved Brødløs syd for Mariager i Habitatområde 223 Kastbjerg Ådal (Pihl, S.
og Laursen, K. 2002).
Arten er ligeledes fundet på syv lokaliteter udenfor de udpegede habitatområder, nemlig ved Hingelbjerg i Hanherred,
Boldrup ved Simested Å, Kællingetandgårde ved Lerkenfeld Å, Store Gedbjerg ved Glenstrup Sø, Kravdal ved
Glenstrup Sø, Valsgård Bæk, samt Randrup ved Kongerslev.
Biologi
Kildevældsvindelsnegl lever fortrinsvis i naturtyperne kildevæld og rigkær (7220, 7230), men er også fundet i
naturtyperne våde enge (6410), klitlavninger (2190) og senest i hængesæk (7140) i Nordjylland. Arten er i Nordjylland
primært fundet i tilknytning til arterne Næb-Star og Toradet Star, men er også fundet i Top-Star, Hirse-Star, Kær-Star
og Sort Skæne. I Sverige er arten knyttet primært til ekstremrigkær (80 % af ca. 400 forekomster) (Sundberg, S. 2006).
Arten er tæt knyttet til halvgræsser i form af skæne- og star-arter, hvor den lever af at græsse alge- og/eller
bakteriebelægninger, ligesom tuerne formodes at være et vigtigt overvintringssted. Kildevælds-Vindelsnegl er
hermafrodit og lægger ca. 10 æg med en klækningstid på ca. 2 uger og en generationstid på 1 år. Arten har på grund af
sin beskedne størrelse (2 mm.) et meget lille spredningspotentiale, men må formodes at kunne spredes med f.eks. fugle
(Cameron, R.A.D. 2003).
Generelle trusler
Fysiske påvirkninger af levestedet hører til de væsentligste trusler. De væsentligste trusler er ændrede
vandstandsforhold i forbindelse med f.eks. dræning, vandindvinding og opdæmning. Andre trusler er eutrofiering,
næringsberigelse af kildevand, pesticidpåvirkning, overgræsning og tilgroning af lysåbne rigkær (Søgaard, B. m.fl.
2003, Sundberg, S. 2006).
Kortlægning
I habitatområder, som arten kendes fra, kortlægges som potentielle levesteder, delarealer, som opfylder et eller flere af
følgende kriterier:
• Veludviklede lysåbne og lavtvoksende kalkrige rigkær med halvgræsser i form af star- eller skænevegetation.
Urtelaget må helst ikke være intensivt slået eller nedgræsset af husdyr.
• Potentielle naturtyper: 2190, 6410, 7220 og 7230
Område nr. 20. Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
Forekomst:
Arten blev registreret i ekstremrigkæret Stubberup Vad i 2004 (Holmen, M. 2006). Arten er tilbage i 1970 registreret i
et rigkær i Torstedlund Skov (Pihl, S. og Laursen, K. 2002) og er efterfølgende eftersøgt på lokaliteten uden resultat i
2002 og 2005.
Status:
Artens udbredelse er endnu ikke detailkortlagt, men vurderet ud fra det potentielle levestedsareal må det formodes, at
den findes flere steder i habitatområdet. I forbindelse med overvågningen i 2006 blev der fundet 16 individer og det
vurderes, at der er en forholdsvis tæt bestand i Stubberup Vad.
Aktuelle trusler:
Eutrofiering. Det aktuelle levested belastes med mellem 15 og 20 kg N/ha/år, hvilket er over naturtypens nedre
tålegrænse. Levestedet er derfor på sigt truet af negative følgepåvirkninger i form af tilgroning og/eller direkte
næringsberigelse af kildevandet.
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B.4.11 Flodlampret (Lampetra fluviatilis L.)
Flodlamprettens larve lever nedgravet i vandløbsbunden, hvor den filtrerer smådyr og plantedele fra bundmaterialet.
Flodlamprettens 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.
Flodlampretten tilbringer 1-2 år i havet hvorefter den vandrer tilbage til ferskvand for at gyde. Lampretter gyder deres
æg i en rede som forældrene laver af grus og sten. Flodlampretten bliver maksimalt 0,5 meter.
Flodlampretten 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 Flodlampretten i Danmark er ukendt (Phil et al. 2000). Den mangelfulde status skyldes
mangel på systematiske kvantitative og kvalitative undersøgelser efter flodlampretterne 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 Flodlampretten i Nordjylland. Registreringerne er resultatet af tilfældige
observationer. Status for arten i Nordjylland må betragtes som ukendt eller muligvis ugunstig.
Flodlampretten 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 Flodlampret vil der skulle gennemføres vandløbsforbedringer med
henblik på at forbedre gyde- og vandringsmulighederne, herunder at fjerne spærringer. Det er også en forudsætning at
der i de marine områder findes et tilstrækkeligt fødegrundlag for arten.
Habitatområde 20
Udpegningsgrundlag:
Flodlampret indgår ikke i udpegningsgrundlaget, men bør medtages.
Forekomst:
Flodlampret er registreret i Lindenborg Å i 1978 og i starten af 1980´erne (Thomsen 2007, Bendixen 1978).
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Status:
Ukendt.
Trusler:
Lindenborg Å er et meget egnet gyde- og opvækstvandløb for flodlampretten. De primære trusler er opstemningsanlæg
og vandindvinding ved Røde Mølle og vandindvinding ved Buderupholm Dambrug.
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Registreringer i habitatområderne:
Der er registreret flodlampret i habitatområderne: 14, 15, 20, 27, 30.
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B.5. Vandløb
Øvre del i Rold Skov er upåvirket med stor tilledning af vand fra væld og kilder. Rig og varieret fauna. Vandløbet har
godt fald med gode bundforhold. Frit mæandrerende strækninger, som ikke vedligeholdes. Nedre del løber i bred ådal
omgivet af dyrkede kær. Vandløbet har ringe fald. Habitatområdet rummer udover Lindenborg å, Kildebække i det
øverste af Villestrup Å og Sønderup Å.
Naturtype 3260, Vandløb med vandplanter, er udbredt i Natura 2000-området. For de målsatte vandløb er naturtypen
velkendt. For flere af de mindre vandløb er naturtypen vurderet efter et kvalificeret skøn. Naturtypen findes i 36 km
vandløb i området.
Der er 137 km vandløb i området, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Arten 1096, Bæklampret, er udbredt i området. Arten 1099, Flodlampret er fundet.
Opdatering af udpegningsgrundlaget:
Vandløbstyper, som indgår i udpegningsgrundlaget: 3260
Arter af rundmunde og fisk, som indgår i udpegningsgrundlaget: bæklampret
Revideret udpegningsgrundlag:
Flodlampret
Foreløbig trusselsvurdering:
Udgangspunktet for den foreløbige trusselsvurdering er Vandrammedirektivets basisanalyse I og II.
Resume fra Vandrammedirektivets basisanalyse I-II:
I Natura 2000-området er der målsat 60 km vandløb. I år 2015 forventes 13 km vandløb at leve op til målsætningen,
mens 47 km forventes ikke at leve op til målsætningen. Ingen af de målsatte vandløbsstrækninger er upåvirkede.
Biologisk påvirkning finder sted i 60 km målsatte vandløb, i 60 km er der tale om fysisk påvirkning, og i 60 km er der
tale om hydrologisk påvirkning. Spærringer for fisk påvirker i øjeblikket 3 km vandløb, regulering påvirker 135 km, og
vandløbsvedligeholdelse påvirker 142 km vandløb i området.
I Nordjyllands Amt er det ved alle dambrug forudsat at spærringerne ikke hindrer målsætningsopfyldelse 22. december
2015. Dette gøres under forudsætning af, at der efter vandløbslovens bestemmelser meddeles påbud om fjernelse af
spærringer, der hindrer målopfyldelse. Alle øvrige spærringer er registeret til ikke at give fri passage.
Undersøgelser har vist, at risikoen for udledning af miljøfarlige stoffer, er i forbindelse med udledninger fra
punktkilder. Der er ikke tilstrækkelig viden herom.
Data:
ARTSNAVN
Ager-padderok (Equisetum arvense)
Agrostis stolonifera var. stolonifera
Almindelig fuglegræs (Stellaria media)
Almindelig hønsetarm (Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare )
Almindelig kamgræs (Cynosurus cristatus)
Almindelig mjødurt (Filipendula ulmaria)
Almindelig rapgræs (Poa trivialis)
Andemadslægten (Lemna)
Bidende ranunkel (Ranunculus acris)
Bittersød natskygge (Solanum dulcamara var. dulcamara)
Bjørnekloslægten (Heracleum)
Butblomstret sødgræs (Glyceria notata)
Draphavre (Arrhenatherum elatius)
Dueurtslægten (Epilobium)
Dunhammerslægten (Typha)
Dynd-padderok (Equisetum fluviatile)
Dynd-skræppe (Rumex aquaticus)
Eng-forglemmigej (Myosotis scorpioides)
Fladstjerneslægten (Stellaria)
Fløjlsgræs (Holcus lanatus)
Forglemmigejslægten (Myosotis)
Glanskapslet siv (Juncus articulatus)
Glanstrådslægten (Nitella)
Grenet pindsvineknop (Sparganium erectum ssp. erectum)
Græsfamilien (Poaceae)
Gul iris (Iris pseudacorus)
Høj sødgræs (Glyceria maxima)

Total
1
5
1
1
1
1
5
2
1
1
2
1
1
4
1
1
1
3
1
1
1
3
2
1
2
1
3
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Kildemosslægten (Fontinalis)
Kilde-syre (Rumex acetosa ssp. acetosa var. hydrophilus)
Kirtel-dueurt (Epilobium adenocaulon)
Knæbøjet rævehale (Alopecurus geniculatus)
Kruset skræppe (Rumex crispus)
Kruset vandaks (Potamogeton crispus)
Kær-dueurt (Epilobium palustre)
Kær-padderok (Equisetum palustre)
Kær-snerre (Galium palustre ssp. palustre)
Kær-tidsel (Cirsium palustre)
Lancetbladet ærenpris (Veronica anagallis-aquatica)
Lancet-vejbred (Plantago lanceolata)
Lav ranunkel (Ranunculus repens)
Liden andemad (Lemna minor)
Lyse-siv (Juncus effusus)
Lådden dueurt (Epilobium hirsutum)
Manna-sødgræs (Glyceria fluitans)
Mose-bunke (Deschampsia cespitosa)
Mynteslægten (Mentha)
Mærkeslægten (Sium)
Pindsvineknopslægten (Sparganium)
Rank dueurt (Epilobium lamyi)
Ris-dueurt (Epilobium obscurum)
Robust strømmos (Plathypnidium riparioides)
Rød-kløver (Trifolium pratense)
Rødtopslægten (Odontites)
Rørgræs (Phalaris arundinacea)
Sideskærm (Berula erecta)
Sideskærmslægten (Berula)
Starslægten (Carex)
Stinkende storkenæb (Geranium robertianum var. robertianum)
Stiv vandkrybmos (Hygroamblystegium tenax)
Stor nælde (Urtica dioica ssp. dioica var. dioica)
Sump-fladstjerne (Stellaria alsine)
Sump-forglemmigej (Myosotis laxa ssp. caespitosa)
Sump-kællingetand (Lotus pedunculatus var. pedunculatus)
Sødgræsslægten (Glyceria)
Tagrør (Phragmites australis)
Tagrørslægten (Phragmites)
Tandet sødgræs (Glyceria declinata)
Top-star (Carex paniculata)
Trådalger (Tråd alger)
Tveskægget ærenpris (Veronica chamaedrys)
Tykbladet ærenpris (Veronica beccabunga)
Tykskulpet brøndkarse (Nasturtium officinale)
Tyndskulpet brøndkarse (Nasturtium microphyllum)
Vandaksslægten (Potamogeton)
Vandkarse (Cardamine amara)
Vand-mynte (Mentha aquatica)
Vandpest (Elodea canadensis)
Vandpestslægten (Elodea)
Vandranunkelslægten (Batrachium)
Vandstjerneslægten (Callitriche)
Ærenprisslægten (Veronica)
Tabel B.5.1 Planteregistreringer indenfor Natura 2000-området.

UTM_ØST
547454
547458
547518
547521
547568
548048
549708
550253
550396
551328

UTM_NORD
6294929
6294920
6291417
6292564
6292607
6293725
6298572
6299817
6298944
6300992

ART
Bæklampret
Bæklampret
Bæklampret
Bæklampret
Bæklampret
Bæklampret
Bæklampret
Bæklampret
Bæklampret
Bæklampret

18
2
1
1
2
39
1
2
1
1
4
1
4
2
1
2
2
3
3
137
67
1
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
1
1
17
1
2
1
2
3
1
5
13
14
2
2
2
16
24
30
31
14

Total
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
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552315
552351

6302534
6303248

Bæklampret
1
Bæklampret
1
Elritse
1
548924
6297718
Flodlampret
1
Tabel B.5.2 Registreringer af fisk på stationsniveau indenfor Natura 2000området.

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

B.6. Søer
Habitatområde nr. 20: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø (Madum Sø, Mossø, St.
Økssø, Gravlev Sø, Teglsø og Estrup Dam)
Kort beskrivelse:
Midt i Himmerland i Rold Skov området findes en unik samling af rene søer, Madum Sø (204 ha), Store Økssø (33 ha),
Mossø (13 ha) og Estrup Dam (6 ha). De tre første er A1-målsat som særlige naturvidenskabelige interesseområder,
mens Estrup Dam er B-målsat. Søerne er et yndet udflugtsmål og især Madum Sø og St. Økssø er gode badesøer.
Madum Sø er Himmerlands største sø og er den største lobeliesø i DK. Søen er således udpeget som lobeliesø (type
3110) og er helt enestående pga. et unikt plantesamfund af grundskudsplanter, som er betinget af de meget
næringsfattige og klarvandede forhold, der er gældende i søen. Tilstanden har været stabil i mange år og det nærmeste
Nordjyllands Amt kommer på en referencesø.
Mossø, Store Økssø og Estrup Dam er brunvandede skovsøer med en forholdsvis stabil tilstand og ingen egentlige
undervandsplanter. Mossø og Estrup Dam er udpeget som type 3160 (brunvandede søer), mens Store Økssø er
krydskortlagt 3110/3160 pga. dominansen af grundskudsplanter (lobelie, strandbo, sortgrøn brasenføde).
Teglsø (5 ha), som ligeledes er en skovsø i Rold Skov området er stort set ukendt. Den er udpeget som type 3150
(næringsrig sø).
I Habitatområde nr. 20 findes endvidere Gravlev Sø (9 ha), som ligger i Lindenborg Ådal, og som er udpeget som en
næringsrig sø (3150). Gravlev sø blev genetableret i starten af 1990 ved, at lodsejerne stoppede pumperne, og har i dag
en god tilstand med en udbredt undervandsvegetation.
Desuden findes i habitatområde 20 et utal af stort set ukendte småsøer og vandhuller af typen 3150 (næringsrig sø) og
3160 (brunvandet sø). Der ligger eksempelvis sø nr. 10492, som er udpeget som en ekstensiv-2 sø i NOVANA, men
som endnu ikke er undersøgt.
Opdatering af udpegningsgrundlaget:
Søtyper, som p.t. indgår i udpegningsgrundlaget: 3110, 3150 og 3160.
Revideret udpegningsgrundlag: 3110, 3150, 3160 og 3160 (skønnet) (+ evt. ukendte søtyper) – dvs. ingen ny.
Foreløbig trusselsvurdering:
• Madum Sø og de brunvandede skovsøer, som er naturligt dystrofe, har ingen umiddelbare trusler.
Næringsstoftilførslen formodes primært at stamme fra atmosfærisk deposition. Desuden kan organisk nedfald
fra den omgivende skov betyde en øget næringsstoftilførsel samt en evt. forsuring. Undervandsvegetationen i
Madum Sø er slidt væk i det område hvor der bades, men badningen er begrænset til et lille område.
• En væsentlig påvirkning af Gravlev Sø er eutrofiering, idet tilførslen af næringsstoffer til søen er stor. Dette
kan medføre, at vandet farves grønt af alger, undervandplanter forsvinder og at iltindholdet svinger kraftigt.
Næringsstoftilførslen stammer primært fra landbrugsdriften i det åbne land.
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Databilag - indhold:

Datatabel. Data for Madum Sø og Mossø er indberettet til DMU i form af standat-filer samt Estrup Dam 2006. De
resterende data ligger i amtets database, som med tiden vil blive tilgængelig via Miljøportalen. Mængden af data er
angivet vha. 1) antal datoer, der ligger data for; eller 2) årstal. + angiver at der foreligger enkelte målinger uden for de
angivne år. * = kun kvalitativ fiskeundersøgelse.
Parametre

Madum Sø

Mossø

Store Økssø

Gravlev Sø

Tilsyn/overvågning
Konduktivitet
pH
Farvetal
Sigtdybde
Susp. Stof
Glødetab, susp. stof
Alkalinitet
Uorg. N forbindelser
TN
Orthofosfat
TP
Jern
Silicium
Sulfat
Klorofyl a
Vegetation

1989-1997, 2004 +
9
82
8
364
183
177
172
167
188
166
187
1
73
1
188
1980,
1989-1997,
2004
1991, 1996
1989-1997, 2004
1989-1997, 2004

2004 +
7
11
7
44
10
6
8
2
18
2
18

1980, 2001 +

54
22
18
4
14
30
9
30

1998, 2002 +
8
28
8
42

9

21

Fisk
Dyreplankton
Planteplankton

11

18

30
1980

2004*
2004
2004

2004*

26
12
26
12
26

Estrup
Dam
2002 +
8
28
8
40
4
4
19
9
20
9
20

1
26
2006

4
1
20
2006

2006
2006
2006

2006
2006
2006

Teglsø
1997
1
2
1
3

1
1
1

1

B.7. Fugle

Fugle i Fuglebeskyttelsesområde nr.3. Madum Sø, og
Fuglebeskyttelsesområde nr. 4. Rold Skov
Bidrag til basisanalyse for Habitatområde nr. 20
Fuglebeskyttelsesområde nr. 3. Madum Sø
Madum Sø blev oprindeligt udpeget for stort antal af fældende hvinænder, men oplysningen må være af ældre dato for
der ses sjældent mere end 100 og arten er derfor taget af udpegningsgrundlaget, der således ikke rummer nogle arter.
Søen i perioder haft betydning som fourageringslokalitet for ynglende Fiskeørn i nærheden. Isfugl træffes også ved
søen.

Fuglebeskyttelsesområde nr. 4. Rold Skov

Hvepsevåge
Stor Hornugle
Isfugl
Sortspætte

Ynglepar
1983
4 -5
0
2-4

Ynglepar
1990-1993
4 -5
1
1-2
10 - 13

Ynglepar
2004 -2005
?
1
?
5?

Status

Areal (ha)

Stabil eller tilbagegang
Stabil eller fremgang
Stabil eller svingende
Tilbagegang

583 ha
33 ha
-
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Rødrygget
8 - 15
Ca. 10
?
Stabil eller tilbagegang
Tornskade
Tabel 2.2.1. Oversigt over de ynglende fuglearter, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af EFFuglebeskyttelsesområde nr. 4. Arter med fed var del af det oprindelige udpegningsgrundlag i 1983.
Bemærkning/Resumé
Rold Skov er det vigtigste område for Sortspætte i Nordjylland, en væsentlig lokalitet for Hvepsevåge og rummer
lejlighedsvist sjældne ynglefugle som Fiskeørn og Lille Flagspætte.
Trusler
Øget rekreativ udnyttelse vil kunne udgøre en trussel for ynglende rovfugle og muligt ynglende Sort Stork. Eutrofiering
og ophør af græsning på skovnære overdrev o.lign. kan true Rødrygget Tornskade
Forstyrrelser
Sort Stork og Hvepsevåge er sårbare for forstyrrelser ved redestedet. Isfugl kan være sårbar for hyppige forstyrrelser
ved kanosejlads.
Bemærkninger til ynglefugle i udpegningsgrundlaget
Hvepsevåge Pernis apivorus
Bygger rede i store træer og er fundet ynglende i Rold Vesterskov, Hesselholt Skov, Kærbjerg Skov, og
Bjergeskov/Nørreskov/Vedsted Skov. Fouragere efter hvepse i åbneområder i eller tæt ved skoven.
Udbredelse: Da redeplaceringerne ikke kendes, vurderes hele fuglebeskyttelsesområdet, undtaget Rebild by og
omkringliggende marker at være forekomst område.
Trusler: Forstyrrelser, tilgroning og tilplantning af lysåbnearealer.
Isfugl Alcedo atthis
Arten træffes i Lindenborg Å og Gravlev Sø, fouragere efter fisk og bygger rede i brinker og skrænter.
Udbredelse: Fouragering Lindenborg Å og Gravlev Sø, potentiel: alle øvrige søer og vandløb. Potentiel redeplacering:
Lindenborg Å + 100 meterzone på begge sider i skov.
Sortspætte Dryocopus martius
Er trufet ynglende i Rold Vesterskov, Store Arden Skov, Kærbjerg Skov, Nørlund Skov, Bjergeskov/
Nørreskov/Vedsted Skov, Sønderskov/ Mørkeskov/Fællesskov, Jægersborg Skov og i
Gravlevdalen. Men er forsvundet fra de fleste steder igen. Arten fouragere især på herkulesmyrer der svinger i
bestandsstørrelser måske som følge af afhængighed af indvandring fra Fennoskandinavien. Andre faktorer som øget
bestand af Husmår og Skovmår kan spilde ind. Er desuden afhængig af store redetræer. Bestanden kan have været
særligt begunstiget i starten af 1990’erne p.g.a. succession efter stormfaldet i 1981, med en mere åben skov og mere
dødt ved.
Udbredelse: Hele skovarealet.
Rødrygget Tornskade Lanius collurio
Kendes fra Rold Vesterskov, Rold Østerskov, Bjergeskov/Nørreskov/Vedsted Skov og Gravlevdalen, men den præcise
placeringen af yngleparrene kendes ikke så udbredelsen angives.
Yngler på overdrev, skovbryn og afryddede arealer. Kan have været begunstiget af stormfaldet i 1981 og en årrække
frem til arealerne var tilvoksede igen. Er afhængig af store insekter da arten kun kan flyve med et byttedyr i næbbet ad
gangen. Levet bl.a. af skarnbasser, guldsmede og små firben. Arten kan således trues af tilgroning af overdrev o.lign.,
da mange store insekter kræver varme i vegetationen og pletter med bart sand. Også ekskrementer fra husdyr eller
hjortevildt kan rumme store billearter der indgår i tornskadernes menu.
Udbredelse: alle heder og overdrev.
Ynglefugle, ikke udpegningsgrundlag
Sort Stork Ciconia nigra
Ynglede fra til 1923 med 3-5 par i Rold Skov, nogle år endda op til 8 par (Rosendahl 1975), Først i 1990-erne har et par
yngler eller gjort yngleforsøg (Tau Rasmussen pers. medd.)
Lindenborg Ådal, 1999: 1 ad ses med 1 ungfugl fra samme år (Grell et al 2004)
Burde måske, artens sjældenhed taget i betragtning og vanskelighed ved registrering, medtages i udpegningsgrundlaget.
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Rørhøg Circus aeruginosus
Yngler ved Gravlev Sø med et enkelt par, dog muligvis ikke årligt.
Fiskeørn Pandion haliaetus
Er fundet ynglende i området i 1986 og muligt ynglende i 1980 og midt i 1990’erne. Burde måske, artens sjældenhed
taget i betragtning og vanskelighed ved registrering, medtages i udpegningsgrundlaget.
Vandrefalk Falco peregrinus
Har tidligere ynglet i Rold Skov, seneste mulige yngleforsøg var i 1972.
Natravn Caprimulgus europaeus
Enkelte par, op til 3 par, er fundet ynglende, nærmere placering af fundene kendes ikke. Lysninger nær nåleskov, gerne
med skovfyr, benyttes især af arten.
Lille Flagspætte Dendrocopus minor
Et enkelt ynglefund i 1986 og et muligt midt i 1990’erne uden præcis stedangivelse. I 2003 sås en han fouragerende i
april, det kan således både være en rastende trækfugl og en ynglefugl. Bør artens sjældenhed og geografiske udbredelse
i landet på udpegningsgrundlaget.
Hedelærke Lullula arborea
En angivelse af et muligt ynglefund 1993-96 uden nærmere stedangivelse.

Bilag:
Baggrundsdata:
1. Fuglebeskyttelsesområde nr. 4. Rold Skov
1.1. Ynglefugle i udpegningsgrundlaget, antal er antal par.
Hvepsevåge Pernis apivorus
Hele området, 1983: intet antal (Gyrsting & Jørgensen 1983) men 4-5 (Jensen 1996), 1993: 4-5 (Jensen 1996)
Rold Vesterskov, 1997: 1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Hesselholt Skov, 1993: 1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Kærbjerg Skov, 1993+1994: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Rold Skov (hovedområdet), 1972: 1, 1980: 4-5, 1993-96: 5-7 (Nielsen & Nielsen 1998)
Bjergeskov, Nørreskov og Vedsted Skov, 1995: 1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Isfugl Alcedo atthis
Rold Skov (hovedområdet), 1972: 1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Gravlevdalen med Gravlev Sø, 1980: 2-4, 1986: 2, 1995: 1-2 (Nielsen & Nielsen 1998)
Sortspætte Dryocopus martius
Rold Vesterskov, 1996: 1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Store Arden Skov, 1993: 1-2 (Nielsen & Nielsen 1998)
Kærbjerg Skov, 1993.1, 1994: 0-2 (Nielsen & Nielsen 1998)
Nørlund Skov, 1996: 1-2 (Nielsen & Nielsen 1998)
Rold Skov (hovedområdet), 1993-96: 10-12 (Nielsen & Nielsen 1998)
Bjergeskov, Nørreskov og Vedsted Skov, 1995: 1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Sønderskov, Mørkeskov og Fællesskov, 1995: 1-2 (Nielsen & Nielsen 1998)
Jægersborg Skov, 1995: 1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Gravlevdalen med Gravlev Sø, 1980: 1-2, 1995: 1-2 (Nielsen & Nielsen 1998)
Hele området, 1993: 10-13 (Jensen 1996)
Rødrygget Tornskade Lanius collurio
Rold Vesterskov, 1996: 1-4, 1997: 6-10 (Nielsen & Nielsen 1998)
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Rold Østerskov, 1993: 3 (Nielsen & Nielsen 1998)
Rold Skov (hovedområdet), 1980: 8-15, 1993-96: 9-16 (Nielsen & Nielsen 1998)
Bjergeskov, Nørreskov og Vedsted Skov, 1996: 1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Gravlevdalen med Gravlev Sø, 1980: 1-2, 1986: 1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Hele området, 1983: 8-15, 1993: ca. 10 (Jensen 1996)
1.2.Ynglefugle – ikke udpegningsgrundlag, antal er antal par.
Sort Stork Ciconia nigra
Ynglede fra til 1923 med 3-5 par i Rold Skov, nogle år endda op til 8 par (Rosendahl 1975), Først i 1990-erne har et par
ynglet eller gjort yngleforsøg (Tau Rasmussen pers. medd)
Lindenborg Ådal, 1999: 1 ad ses med 1 ungfugl fra samme år (Grell et al 2004)
Sangsvane Cygnus cygnus
Oversomrende eller meget sene forårsfugle er set i Gravlev Sø
Rørhøg Circus aeruginosus
Gravlevdalen med Gravlev Sø, 1995: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998), 2004: 1 par redebyggende d. 23. april (NJA)
Fiskeørn Pandion haliaetus
Rold Skov (hovedområdet), 1993-96: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Gravlevdalen med Gravlev Sø, 1980:0-1, 1986: 1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Vandrefalk Falco peregrinus
Rold Skov (hovedområdet), 1972: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998)
Natravn Caprimulgus europaeus
Rold Skov (hovedområdet), 1972: 1, 1980: 0-3 (Nielsen & Nielsen 1998), 1983: 2 (Jensen 1996, Rasmussen 1999)
Lille Flagspætte Dendrocopus minor
Rold Skov (hovedområdet), 1993-96: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998), 1995, 1/6 1 rst (DOFbasen)
Gravlevdalen med Gravlev Sø, 1986: 1 (Nielsen & Nielsen 1998), 2003 21/4 1 han fouragerende (DOFbasen).
Hedelærke Lullula arborea
Rold Skov (hovedområdet), 1993-96: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998)
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Beskrivelse af området

Natura 2000-området Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø er udpeget som både
habitatområde nr. 20 og fuglebeskyttelsesområderne nr. 3 og 4.
Nr.
H 20
F3
F4

Navn
Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
Madum Sø
Rold Skov

Areal (ha)
8748
254
7424

Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse. Kilde:
http://www.skovognatur.dk/Natura2000/.

Figur 1.1: Kort over habitatområde nr. 20.

Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i H 20 og F 3 og F4
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Figur 1.2: Kort over fuglebeskyttelsesområde nr. 3.

Figur 1.3: Kort over fuglebeskyttelsesområde nr. 4.
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Skovbevokset areal (ha)
Nr.

Navn

H 20

Rold Skov, Lindenborg Ådal og
Madum Sø
Madum Sø
Rold Skov

F3
F4

Samlet
Heraf med
Heraf uden
skovbevokset areal fredskovspligt fredskovspligt
(Top10DK)
6374
5855
519
44
5950

36
5527

8
423

Tabel 1.2. Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i de habitat- og fuglebeskyttelses-områder, der er
inkluderet i denne basisanalyse. .

Det samlede skovbevoksede areal i H 20 er opgjort til 6374 ha (Top10DK). Heraf er 5855 ha
pålagt fredskovspligt, mens de resterende ca. 519 ha er skovbevoksede arealer uden
fredskovspligt.
Rold Skov er Danmarks næststørste skovkompleks og består af mange forskellige skove og
naturområder. Rebild Bakker, Madum Sø og Lindenborg Ådal med Gravlevdalen indgår i
området.
Bundlaget består generelt af flyvesand på moræne med kalk under, men der findes dog mange
forskellige jordtyper inden for området.
Især skovnaturtypen bøgeskove på morbund uden kristtorn er meget udbredt. I Lindenborg
Ådal er det især skovnaturtypen Elle- og askeskove ved vandløb, kilder og væld, som er
fremherskende. Områdets mange og ofte store skovmoser er voksesteder for skovnaturtypen,
Skovbevoksede tørvemoser.
For et par århundreder siden var Rold Skov helt domineret af bøgeskove. I dag er det
rødgranen som dominerer, men der findes stadig mange gamle rester af de oprindelige
bøgeskove.
Området har talrige kilder og væld af stor national og i nogle tilfælde international betydning.
I området indgår også delområder og mosaikker af lysåbne naturtyper. Der findes store arealer
med moser og enge, men også hede, overdrev, enebærkrat og rigkær er repræsenteret.
Madum Sø er en klarvandet, sur og kalk- og humusfattig sø. Bundlaget udgøres af kalk
(karstsø), men er overlejret med sand.
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Udpegningsgrundlaget

Habitatdirektivet fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede,
sårbare eller sjældne i EU. Til dette formål er der udpeget en række særlige
bevaringsområder, de såkaldte habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget
med henblik på at beskytte bestemte habitatnaturtyper og arter af dyr og planter. Flere af
disse habitatnaturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for
beskyttelsen. Habitatnaturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne på direktivets
bilag II.
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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. 20 og fuglebeskyttelsesområderne nr. 3 og 4
udpeget af hensyn til 22 habitatnaturtyper og 13 arter.
Nr.
9110
9130
9150
9160
9190
91D0
91E0
3110
3150
3160
3260
4010
4030
5130
6210
6230
6410
6430
7110
7120
7140
7220
7230
1014
1081
1096
1166
1318
1386
1393
1902
A229
A215
A236
A338
A072

Habitatnaturtype/Artsnavn
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Bøgeskove på muldbund
Bøgeskove på kalkbund
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
Stilkegeskove og -krat på mager sur bund
*Skovbevoksede tørvemoser
*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobiliesøer)
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Brunvandede søer og vandhuller
Vandløb med vandplanter
Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
Tørre dværgbusksamfund (heder)
Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige
orkidelokaliteter)
*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
*Aktive højmoser
Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
*Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
Rigkær
Skæv vindelsnegl
Bred vandkalv
Bæklampret
Stor vandsalamander
Damflagermus
Grøn Buxbaumia
Blank Seglmos
Fruesko
Isfugl
Stor hornugle
Sortspætte
Rødrygget tornskade
Hvepsevåge

Håndtering
+
+
+
+
+
+
+
+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/-

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.
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3

Datapræsentation

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

Habitatnaturtype/art

9110
9130
9150
9160
9190
91D0
91E0
7220
1318
1355
1166
1014
1902
1386
A229
A215
A236
A338
A072

Bøgeskove på muldbund uden kristtorn
Bøgeskove på muldbund
Bøgeskove på kalkbund
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
Damflagerrmus
Odder
Stor vandsalamander
Skæv vindelsnegl
Fruesko
Grøn buxbaumia
Hvepsevåge
Stor hornugle
Isfugl
Sortspætte
Rødrygget tornskade

Kortlagt areal
(ha) /
bestandstørrelse
(stk)
703,1
109,1
14,2
82,7
25,2
195,5
90,7
2,6
3,5
0,3
126,8
1 ynglepar
1 ynglepar
2 ynglepar
5 ynglepar
5 ynglepar

Bilag

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

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

På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H 20 er der i alt kortlagt 1223,1 ha naturtyper
som er på udpegningsgrundlaget. Alle de udpegede 7 skovnaturtyper er fundet i H 20.
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.
1

NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur
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Der fremgår af bilag 3, at væsentlige trusler i området er følgende:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

5

Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger i den høje ende af
tålegrænse-intervallet for skovnaturtyperne og kilder og væld (7220). Supplerende
modelberegninger kan afsløre, om tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene
I forbindelse med foryngelser af bøgeskove ser der ud til at være anvendt
jordbearbejdning, Jordbearbejdning og især ved gentagelser vurderes som en trussel.
Dyrkningsmetodens anvendelse bør undersøges nærmere.
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
Hydrologien for arealer med Elle- og askeskove ved vandløb, kilder og væld (91E0) og
især for arealer med Skovbevoksede tørvemoser (91D0) kan muligvis være en trussel
og bør undersøges nærmere
Indvandring af bøg i Stilkegeskove og blandskove på mere eller mindre rig bund (9160)
kan med tiden ændre skovnaturtypen til bøgeskove
Indvandring af skyggetålende træarter som bøg kan med tiden konvertere de lysåbne
Stilkegeskove og - krat på mager sur bund (9190) til bøgeskove
Der er konstateret invasive nåletræarter især i gamle Bøgeskove på morbund uden
kristtorn (9110). Tilstedeværelsen indikerer et problem, som måske kan udvikle sig til
en potentiel trussel på længere sigt – også mod andre skovnaturtyper, særligt udsat er
stilkegeskove og blandskove (9160)
Det bør undersøges nærmere, om der i forhold til fuglenes yngle- og levesteder kan være
konflikter i forhold til forskellige menneskelige aktiviteter i F 4 Rold Skov

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 der er
selvforyngelse af bøg og egentlige bøgetræer i en stor del af egekrattet.
Naturlig succession på veldrænede jorder vil med tiden ændre naturtypen egeskov og
blandskov (9160) til bøgeskove på muldbund (9130). Den naturlige succession kan afhjælpes
ved en aktiv indsats, hvis man ønsker at bevare egeskoven. Floraregistreringerne fra
kortlægningen viser, at der er kraftige selvforyngelser i egeskoven af bøg og ær.

Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i H 20 og F 3 og F4

Side 8

Opretholdelse af bøgeskove på muldbund (9130) i habitatområdet vil mange steder kræve en
aktiv indsats for at holde jorderne tilstrækkeligt veldrænede. Hvis man ønsker at ekstensivere
afvandingen i området må det forventes, at andre skovnaturtyper som aske- og ellesumpe
(91E0) og egeskove og blandskove (9160) vil få optimale forhold og dermed sprede sig på
bekostning af bøgeskov på muldbund (9130).
Generelt er der en konflikt i H 20 imellem de mange delområder med lysåbne våde naturtyper
på den ene side og de våde skovnaturtyper (91D0 og 91E0) på den anden. Uden drift eller
indgreb vil de lysåbne våde naturtyper ofte springe i elleskov eller birkeskov. Konflikten er
ikke umiddelbar målelig, fordi denne analyse bygger på en status for et areal, og altså ikke
tager hensyn til historikken. Særlig stor er konflikten på højmosefladerne, hvor forekomster af
træer (birk, rødgran og/eller skovfyr) ideelt er unaturlige i Danmark og tegn på nedbrydning
af en tidligere aktiv højmose. Træerne er dog ikke den egentlige årsagen til nedbrydningen,
men nærmere et symptom. Til gengæld kan træerne være med til at sætte fart på
nedbrydningen af højmosen.

6

Naturforvaltning og pleje

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

•
•
•
o

o

o
o

o

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 arealer - med skovnaturtyper - til naturnær skovdrift
i den statsejede del af Rold Skov. Det drejer sig om urørt skov, naturskov,
græsningsskov, stævningsskov eller arealer med plukhugstdrift (ca. 744 ha)
Skov- og Naturstyrelsen har lavet aftaler om urørt skov m.v. på private arealer i
Lindenborg Ådal (ca. 178 ha) og delområder øst for Madum Sø (ca. 20 ha)
Inden for følgende fredninger er der kortlagt skovhabitatnaturtyper
Gravlevdalen og Rebild Bakker. Register id 102100. Fredningen omfatter ca. 580 ha særlig status for arealer omkring Fruerskoen og Lille Blåkilde. I øvrigt mange
detailbestemmelser
Skindbjerglund. Id 206100. Fredningen omfatter ca. 20 ha - urskoven af eg skal
henligge - uden forstlig indgriben - i den tilstand, som den havde på
fredningstidspunktet (1954). Selvsåede nåletræer må dog fjernes
Fræer Purker. Id 225400. Fredningen omfatter ca. 8 ha – bøgeskoven skal stedse ligge i
naturtilstand uden dyrkning eller plantning. Selvsåede nåletræer kan fjernes.
Lindenborg Ådal. Id 093000. Fredningen omfatter ca. 132 ha - ådalens bund med
tilhørende kildefelter skal bevares, plejes og delvis genskabes som en mosaik af løvskov
og skovenge
Enebærstykket. Id 771200. Fredningen omfatter ca. 39 ha - skal henligge med dels
fattigkær dels en græsningspræget skov. Hugst kun i forbindelse med naturpleje
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•

Madum Sø og Langmosen. Id. 553900. Fredningen omfatter ca. 410 ha - bestemmelser
for skov og krat. Ingen brug af gødning og pesticider uden for ager eller have. Der må
ikke ske grøftning, dræning eller afledning ske udtørring af eller vandstandssænkning i
Madum Sø, Langmosen eller øvrige vådområder
Mht. naturpleje i H 20 henvises til beskrivelse i Nordjyllands Amts basisanalyse

7

Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper

o

Der er ikke konstateret nye arter eller naturtyper i forhold til udpegningsgrundlaget.

8

Liste over manglende data

Der mangler kortlægning af levesteder for Stor hornugle i F 4 Rold Skov.

9

Liste over anvendt materiale

Knud Dahl, Danmarks Naturfredningsforening (1987): Fredede områder og statsskove
DMU (2000): Faglig rapport nr. 322: Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet.
DMU (2003): Faglig rapport fra DMU, nr. 457, 2. udgave: ”Kriterier for gunstig
bevaringsstatus”.
DMU (2003): Faglig rapport nr. 462: Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet.
DMU (2005a): Habitatnøgle, ver. 1.02 Appendiks 4a, 23. juni 2005, DMU.
DMU (2005b): Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (Natura 2000
typer), ver. 1.02 Appendiks 4b, af 23. juni 2005, DMU.
DMU (2006): DMU’s database over ynglefugle.
DMU (2006): Faglig rapport nr. 582 NOVANA. Arter 2004-2005.
DMU (2007): Den danske Rødliste. http://redlist.dmu.dk
Nordjyllands Amt (2006): Natura 2000-basisanalyse, Rold Skov, Lindenborg Ådal og
Madum Sø (EF-Habitatområde 20, EF-Fuglebeskyttelsesområde 3 og 4).
Skov- og Naturstyrelsen (1995): EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Kort og
områdebeskrivelser.
Skov & Landskab (2006a): Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af
skovnaturtyper og levesteder for skovlevende arter i Natura 2000 områder”. Skov &
Landskab, 15. februar 2006.
Skov & Landskab (2006b): Nitratudvaskning fra skovarealer – model til risikovurdering. (P.
Gundersen).
Skov- og Naturstyrelsen (1998): Rødliste 1997 over planter og dyr.
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Skov- og Naturstyrelsen (2003): Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som
følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug. Udgivet af
Miljøministeriet. http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-5379/pdf/helepubl.pdf
Skov- og Naturstyrelsen (2005): Opdatering af Ammoniakmanualen.
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/
ammoniakmanualen.htm
Skov- og Naturstyrelsen 2006: Natura 2000 kortlægning af skovarters levesteder
www.skovognatur.dk/Natura 2000
Skov- og Naturstyrelsen (2006a): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 2000basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer.
Skov- og Naturstyrelsen (2007): www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter.
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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, Stor vandsalamander
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Bilag 1.3: Kort over levesteder, Fruesko
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Bilag 1.4: Kort over levesteder, Grøn Buxbaumia
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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 703,1 ha i H 20.

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%
9,0

1-10%
55,4

11-30%
77,8

31-75%
389,1

>76%
171,8

I alt
703,1
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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 %
11,3

76 – 90 %
258,2

> 90 %
433,7

I alt
703,2

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 %
382,7

20-50 %
186,9

51-75 %
121,8

76 – 90 %
11,7

> 90 %

I alt
703,1

- Dødt ved
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m):
< 1 stk/ha
397,7

1-5 stk/ha
123,8

> 5stk/ha
181,7

I alt
703,2

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
394,3

1-5 stk/ha
142,8

> 5stk/ha
166,0

I alt
703,1

- 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:
Tegn på
Tydelig
Nylig

< 1%
9,7

1-10%
11,3

11-25%
29,9
3,2

26-50%
36,2

>50%
33,4
5,1

I alt
120,5
8,3
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%
636,3

1-10%
9,9

11-25%

26-50%

>50%

I alt
646,2

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

24,1

66,7

48,6

139,4
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:
I alt
< 1%
1-10%
11-25% 26-50% >50%
Ophørt, men
1,6
3,4
20,1
13,3
38,4
tydelige tegn
Nuværende
1,2
1,2
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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
616,0

B
40,0

C
45,4

D

E

I alt
701,4

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

Areal (ha)*
693,8
61,4
584,8
118,5
121,8

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

- på det øvrige areal (ha).
Art
Blåbær
Bøg
Bølget bunke
Skov-jomfruhår
Ørnebregne

Dominerende
700,1
122,8
0,7

Alm.

Hyppig

Spredte

Få

I alt

35,2

60,5

109,7

14,6

248,8
69,0
91,3

98,6
105,0
224,6

160,6
25,1
171,2

10,9
1,8

220,0
700,1
641,7
200,9
487,8

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

< 1%
14,6

1-10%
68,9

11-25%
11,2

26-50%
28,2

>50%

I alt
122,9

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

2.2.2 Naturtypens areal
Der er kortlagt et samlet areal på 109,1 ha i H 20.

2.2.3 Naturtypens struktur og funktion
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.

- Skovstruktur

Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst:
Art
Bøg

< 1%
2,2

1-10%
12,3

11-30%
12,1

31-75%
62,8

>76%
19,8

I alt
109,2

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 %
33,0

> 90 %
76,1

I alt
109,1

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 %
52,7

20-50 %
53,6

51-75 %
2,7

76 – 90 %

> 90 %

I alt
109,0
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- Dødt ved
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m):
< 1 stk/ha
46,1

1-5 stk/ha
62,9

> 5stk/ha

I alt
109,0

Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):
< 1 stk/ha
75,9

1-5 stk/ha
22,3

> 5stk/ha
10,9

I alt
109,1

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

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

Tegn på
Tydelig
Nylig

I alt
0
0
0

Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt
forekomst:
< 1%
109,1

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

I alt
109,1

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

10,9

10,9
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
10,9
10,9
tydelige tegn
Nuværende
0
Afvanding:
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:
A: Ingen grøfter
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede)
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år
E: Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år
A
82,6

B

C
12,3

D
14,2

E

I alt
109,1
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2.2.4 Naturtypens arter
- Karakteristiske arter
Der er registreret følgende karakteristiske arter:
- i 5 meter cirklerne
Art
Bøg
Enblomstret flitteraks
Hvid anemone
Skovmærke

Areal (ha)*
109,1
30,6
59,2
35,4

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

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

Dominerende
109,1

Alm.

Hyppig

23,9
30,4
11,2

18,6
34,6
44,3
12,3

Spredte

5,6
18,8

Få

14,2

I alt
109,1
42,5
70,6
88,5
12,3

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

< 1%

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

I alt
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2.3 Data for Bøgeskov på kalkbund (9150)
2.3.1 Beskrivelse af naturtypen
Den del af vore bøgeskove (dvs. bøg er arten med størst kronedækning på arealet), hvor
jordbunden er meget kalkrig (inkl. kalkrigt plastisk ler), således at floraen kan rumme en
række kalkelskende arter. Der kan afhængig af alders- og udviklingstrin være tale om større
eller mindre indblanding af andre træarter, f.eks. ask, ahorn, avnbøg, elm, stilk-eg og vintereg.
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.
Typen er sjælden i Danmark, men veludviklede eksempler findes i Rold Bjergeskov, i
Allindelille Fredskov, ved Vejle Fjord (Trelde + Stagsrode) og på Møns Klint. Følgende arter
er karakteristiske for naturtypen: bøg, finger-star, blågrøn star, bakke-star, bakke-stilkaks,
rederod, tætblomstret og storblomstret hullæbe, samt arter af skovlilje. Disse arters forekomst
er ikke afgørende, men hvor de findes er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen.
De sjældne orkideer stor gøgeurt, fruesko, flueblomst, tætblomstret og storblomstret hullæbe,
samt hvidgul skovlilje, rød skovlilje og sværdskovlilje træffes sjældent eller aldrig i andre
skovtyper end denne.
Der vil normalt være tale om en af følgende typer af geologisk udgangsmateriale:
Højtliggende kalk og kridt fra Kridttiden og Danien (Tertiær), kalkholdigt plastisk ler fra
Tertiær, stærkt mergelholdig morænekalkholdig moræne, lokaliteter med holocæne
kildekalkdannelser og skalaflejringer (herunder gamle køkkenmøddinger). De to sidstnævnte
er oftest af meget lokal udstrækning.
Afgrænsningen mod andre typer bøgeskov er beskrevet under type 9110-9130. Bemærk at
almindeligt kalkrig muld med f.eks. lærkesporeflora er type 9130. Da type 9150 er sjælden
skal den afgrænses mere præcist end de øvrige bøgeskovstyper, således at typen bør
kortlægges på afdelings/litra-niveau (DMU 2005b).

2.3.2 Naturtypens areal
Der er kortlagt et samlet areal på 14,2 ha i H 20.

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
Bøg

< 1%

1-10%

11-30%

31-75%
6,9

>76%
7,3

I alt
14,2

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 %
14,2

I alt
14,2
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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 %
7,3

20-50 %

51-75 %
6,9

76 – 90 %

> 90 %

I alt
14,2

- 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
14,2

1-5 stk/ha

> 5stk/ha

I alt
14,2

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
6,9

1-5 stk/ha
7,3

> 5stk/ha

I alt
14,2

- 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%
14,2

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

I alt
14,2

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
14,2

B

C

D

E

I alt
14,3

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

Areal (ha)*
14,2

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

- på det øvrige areal (ha).
Art
Bakke-star
Blågrøn star
Bøg
Finger-star
Rederod

Dominerende

Alm.

Hyppig

Spredte

Få

I alt

6,9

6,9
7,3
14,2
14,2
6,9

7,3
14,2
14,2
6,9

- 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
0
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2.4 Data for Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig
jordbund (9160)
2.4.1 Beskrivelse af naturtypen
Den del af vore egeskove, inklusive ege-avnbøgeskove, (dvs. eg plus avnbøg dominerer
kronedækningen af arealet), hvor jordbunden er mere eller mindre rig, og ofte fladgrundet
(tidvist vandlidende eller højt grundvand), således at egen trives, mens bl.a. bøg ofte
mistrives, samtidig med at vandbevægelse m.v. ikke er tilstrækkelig til at give en rig
forekomst af ask.
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 kan være dyrkede egeskove, tilgroningsskove og tidligere
græsningsskove på fladgrundet bund, f.eks. i bunden af dale, i fladt terræn eller i nærheden af
åbredder, hovedsageligt i de østlige og sydlige dele af landet. Følgende arter er karakteristiske
for naturtypen: Stilkeg, avnbøg, navr, småbladet lind, stor fladstjerne, jordbær-potentil, skovhundegræs og lundranunkel. 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 majblomst, bølget bunke, liljekonval, krans-konval eller stor frytle.
Definitionerne af typen i CORINE og i direktivets fortolkningsmanual er brede og supplerer
delvis hinanden, således at hovedparten af de egeskove, som ikke umiddelbart kan indplaceres
til en anden egetype vha. nøglen, må henføres til denne type. Egeskove, der vurderes kun at
være egedominerede på grund af stævningsdrift af bøge-ege-skove på veldrænede jorder er
ikke omfattet, men kan være omfattet af type 9120. Endvidere er egeskov med rig forekomst
af ask og tilknyttet rig flora af kodriver/guldnælde/ramsløg undtaget, idet sådanne skove
omfattes af Corine type 41.23, som ikke er på direktivet. Avnbøg kan være træarten med
størst kronedækning, men rene eller næsten rene bestande af avnbøg hører ikke med, da det er
Corine type 41.A, som ikke er på direktivet (DMU 2005b).

2.4.2 Naturtypens areal
Der er kortlagt et samlet areal på 82,7 ha i H 20.

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
Stilkeg

< 1%
20,6

1-10%
2,7

11-30%

31-75%

>76%
7,9

I alt
31,2

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 %
7,9

> 90 %
74,7

I alt
82,6
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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 %
3,5

20-50 %
26,7

51-75 %
31,5

76 – 90 %
21,0

> 90 %

I alt
82,7

- 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
61,7

1-5 stk/ha
4,6

> 5stk/ha
16,4

I alt
82,7

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
62,0

1-5 stk/ha
4,4

> 5stk/ha
16,4

I alt
82,8

- 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%
74,7

1-10%

11-25%
7,9

26-50%

>50%

I alt
82,6

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)
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D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år
E: Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år
A
82,7

B

C

D

E

I alt
82,7

2.4.4 Naturtypens arter
- Karakteristiske arter
Der er registreret følgende karakteristiske arter:
- i 5 meter cirklerne
Art
Stilkeg
Stor fladstjerne

Areal (ha)*
82,7
6,5

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

- på det øvrige areal (ha).
Art
Stilkeg
Stor fladstjerne

Dominerende
82,7
2,7

Alm.

Hyppig

Spredte

8,0

25,1

21,9

Få

I alt
82,7
57,7

- 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
Glansbladet hæg

< 1%

1-10%
2,7

11-25%

26-50%

>50%

I alt
2,7
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2.5 Data for Stilkegeskove og -krat på mager sur bund (9190)
2.5.1 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).

2.5.2 Naturtypens areal
Der er kortlagt et samlet areal på 25,2 ha i H 20.

2.5.3 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
Vortebirk

< 1%
3,3

1-10%
19,5

11-30%

31-75%
2,4
2,4

>76%

I alt
2,4
2,4

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 %
4,7

76 – 90 %
18,1

> 90 %
2,4

I alt
25,2

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 %
6,0

20-50 %
16,9

51-75 %

76 – 90 %
2,4

> 90 %

I alt
25,3

Side 28

- 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
6,0

1-5 stk/ha
19,2

> 5stk/ha

I alt
25,2

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
23,9

1-5 stk/ha
1,3

> 5stk/ha

I alt
25,2

- 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%
25,2

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

I alt
25,2

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
4,7
4,7
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
25,2

B

C

D

E

I alt
25,2
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2.5.4 Naturtypens arter
- Karakteristiske arter
Der er registreret følgende karakteristiske arter:
- i 5 meter cirklerne
Art
Birk, vorteEg, stilkRøn, alm.

Areal (ha)*
2,4
25,2
2,0

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

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

Dominerende

23,2

Alm.

Hyppig

Spredte

2,0
2,4

20,8

2,0
2,0

2,4

2,0

Få

I alt
2,0
25,2
2,0
25,2
4,4

2,0

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

< 1%

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

I alt
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2.6 Data for *Skovbevoksede tørvemoser (91D0)
2.6.1 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).

2.6.2 Naturtypens areal
Der er kortlagt et samlet areal på 195,5 ha i H 20.

2.6.3 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%
27,8

1-10%
17,1

11-30%
21,3

31-75%
50,7

>76%
8,8

I alt
125,7
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Rødgran
Skovfyr

5,6

17,4

14,8

68,9
4,8

20,4

127,1
4,8

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 %
2,4

76 – 90 %
97,9

> 90 %
95,2

I alt
195,5

Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt
forekomst:
< 20 %
39,9

20-50 %
90,5

51-75 %
32,5

76 – 90 %
32,7

> 90 %

I alt
195,6

- 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
41,3

1-5 stk/ha
86,9

> 5stk/ha
67,3

I alt
195,5

Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):
< 1 stk/ha
62,7

1-5 stk/ha
55,0

> 5stk/ha
77,9

I alt
195,6

- 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%
173,9

1-10%
2,0

11-25%

26-50%

>50%

I alt
175,9

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
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Nuværende

0

Afvanding:
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:
A: Ingen grøfter
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede)
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år
E: Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år
A
8,4

B
27,2

C
147,0

D
12,9

E

I alt
195,5

2.6.4 Naturtypens arter
- Karakteristiske arter
Der er registreret følgende karakteristiske arter:
- i 5 meter cirklerne
Art
Alm. star
Blåtop
Dunbirk
Grå star
Hunde-hvene
Mosebølle
Rødgran
Skovfyr
Skovstjerne
Sphagnum spp.
Tranebær

Areal (ha)*
27,9
152,0
134,3
0,5
5,8
44,3
133,4
13,1
11,1
102,9
31,8

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

- på det øvrige areal (ha).
Art
Alm. star
Blåtop
Dunbirk
Grå star
Hunde-hvene
Mosebølle
Næb-star
Rødgran
Skovfyr
Skovstjerne
Sphagnum spp.
Stjerne-star
Tranebær
Tørst

Dominerende
86,5
67,3

Alm.

Hyppig

Spredte

1,8
63,2
92,7

26,8
11,9
17,8
0,5
14,5
54,5

56,5
5,2
5,0
28,5

10,0
108,2

43,5
5,9
91,1

29,7
20,9
20,7
43,8

1,1

22,7

17,0
4,8
10,6
12,7
30,2
27,8
7,9
17,1
23,1

Få

7,6
4,8

2,3

I alt
85,1
166,8
182,8
36,6
19,3
81,5
4,8
192,0
39,5
50,9
165,0
7,9
40,9
23,1
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- Invasive arter.
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst:
Art
Nåletræarter*
Spirea, alle arter og
hybrider (Spirea spp.)

< 1%

1-10%
19,9
1,1

11-25%
1,0

26-50%
1,1

>50%

I alt
22,0
1,1

* Alle ikke plantede nåletræarter undtagen rødgran, skovfyr, taks og ene
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2.7 Data for *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91E0)
2.7.1 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).

2.7.2 Naturtypens areal
Der er kortlagt et samlet areal på 90,7 ha i H 20.

2.7.3 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%

1-10%

1,3
24,4

15,1

11-30%
27,9
27,9
30,9

31-75%
3,6
0,5

>76%

10,0

I alt
31,5
27,9
80,9
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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 %
0,3

76 – 90 %
31,1

> 90 %
59,3

I alt
90,9

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 %
30,6

20-50 %
31,7

51-75 %
27,9

76 – 90 %

> 90 %
0,5

I alt
90,7

- 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
3,4

1-5 stk/ha
40,1

> 5stk/ha
47,2

I alt
90,7

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
18,6

1-5 stk/ha
71,2

> 5stk/ha
1,0

I alt
90,8

- 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%
84,2

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

I alt
84,2

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

4,6

5,6

10,2
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
4,6
4,6
tydelige tegn
Nuværende
1,6
1,6
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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
78,3

B
1,0

C
7,8

D
3,6

E

I alt
90,7

2.7.4 Naturtypens arter
- Karakteristiske arter i bundvegetation
Der er registreret følgende karakteristiske arter:
- i 5 meter cirklerne
Art
Akselblomstret star
Alm. mjødurt
Angelik
Ask
Dunbirk
Engkarse
Engnellikerod
Kærstar
Kåltidsel
Lundfladstjerne
Padderok, agerPadderok, kærPadderok, lundPadderok, skovRødel
Stor nælde
Vandkarse

Areal (ha)*
62,0
42,9
13,8
31,6
11,9
1,3
20,0
63,9
4,6
4,6
5,9
60,0
5,3
33,6
87,8
40,4
9,8

* 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
Engnellikerod
Gråel
Kærstar
Kåltidsel
Lundfladstjerne
Padderok, agerPadderok, dyndPadderok, kærPadderok, lundPadderok, skov-

Dominerende
16,5

1,3
4,2
8,9

Alm.

Hyppig

Spredte

34,0
24,4
27,9
3,6
55,9
10,6

8,1
29,3
18,0
27,9
8,8
13,2

3,6

59,6
4,6

18,4
27,9
4,6
6,9

4,2
4,2
59,6
4,3
37,5

1,0
0,3

4,5
1,3

12,5

Få

1,6

I alt
45,7
70,2
45,9
31,5
72,1
25,1
4,2
86,9
45,0
4,6
11,1
4,2
60,6
4,3
37,8
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Rødel
Stor nælde
Sværtevæld
Vandkarse

81,6
1,3

3,6
45,6

1,1

14,1
27,9
1,3

85,2
61,0
27,9
5,8

3,4

- 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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2.8 Data for kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (7220)
2.8.1 Beskrivelse af naturtypen
Kilder og væld af denne type findes ofte som små delelementer i moser, kær, skov eller
overdrev, men kan i visse tilfælde også være bevaret selv i det åbne agerland. Eksempler ses
bl.a. i Grejs Ådalen, i randzonen af mosen ved Gentofte Sø samt en del steder i og ved Rold
Skov-komplekset.
Udover en række almindelige rigkærsarter kan typen rumme en eller flere af følgende
karakteristiske arter, men behøver ikke gøre det: Vibefedt, langakset star, krognæbstar,
elfenbens-padderok og mosserne Catoscopium nigritum, Cratoneuron commutatum, C.
filicinum, Eucladium verticillatum, Gymnostomum recurvistrum, Drepanocladus vernicosus,
Philonotis calcarta, Scorpidium revolvens, S. cossoni, Cratoneuron decipiens og Bryum
pseudotriquetum.
Følgende andre arter kan endvidere indikere typen ved at være vældindikatorarter: Gul
stenbræk, vandkarse, sideskærm, milturter, vinget perikon og mosset Paludella squarrosa.
Rummer vegetationen ved en kilde rigkærsarter, herunder f.eks. top-star, er det et sikkert tegn
på at vandet er hårdt nok til at det er typen.
Væld findes ofte i type 7230 rigkær og i type 91E0 aske/elleskov. I de to naturtyper, som også
rummer vældprægede plantesamfund, afgrænses type 7220 som selve kilden (vandareal) og
tilhørende vegetation med forekomst af karakteristiske arter eller vældindikatorarter listet
ovenfor.
Afgrænsningen mod blødtvandskilder sker lettest udfra viden om grundvandets hårdhed med
grænsen sat ved 8 graders hårdhed. Kilder med gul stenbræk omfattes som udgangspunkt af
kildetype 7220, idet Warnckes plantelister og vandkemidata for jyske kilder, herunder dem
med gul stenbræk, samt GEUS data for grundvandskemi, viser at både paludella-væld og gul
stenbræk-kilder har tilstrækkeligt hårdt vand og relevante følgearter til at de skal henføres til
type 7220. Det er følgelig et ret lille og ubetydeligt antal af kilder i DK, som har for blødt
vand til type 7220.
Ifølge fortolkningsmanualen dannes der aktivt travertin eller tuf (kildekalk), hvilket der ifølge
Professor Erling Bondesen, RUC, stort set altid gør, såfremt vandet er hårdt og der er tale om
en kilde/et væld. Dannelsen af kildekalk er dog ofte utydelig for det utrænede øje, og ses ikke
altid. I mange tilfælde afsløres dannelse af kildekalk af et gulligbrunt, rødligt eller hvidligt
okkeragtigt mere eller mindre løst slam. Ifølge Corine er det ikke alle hårdtvandskilder, der
udfælder kildekalk. Der skal således ikke foretages undersøgelser af dannelsen af kildekalk
ved afgrænsningen af om konkrete kilder omfattes eller ej.
Der foreslås fastlagt en bagatelgrænse for sumpkilder, således at kun arealer, som på mindst
100 kvadratmeter rummer vand eller tilhørende vældpræget vegetation medtages. Strøm- og
bassinkilder bør grundet deres sjældenhed medtages uanset størrelse og vegetation. Hvis
kilden/vældet er fuldstændig lavet om til kunstig tilstand, så der ikke er basis for naturlig
flora, fauna eller hydrologi, anses det ikke for en naturtype i direktivets forstand (DMU
2005b).

2.8.2 Naturtypens areal
Der er kortlagt et samlet areal på 2,55 ha i H 20.
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2.8.3 Naturtypens hydrologiske forhold
Vandhuller, kilder og væld:
Arealer med vandhuller, kilder og væld (ha) er inddelt i følgende klasser:
A: Naturlig hydrologi (ingen dræning eller andre forstyrrelser)
B: Overvejende naturlig hydrologi med kun mindre forstyrrelser
C: Delvis genoprettet naturlig hydrologi (ophørt dræning m.v.)
D: Tydelig påvirkning af dræning og/eller opfyldning
E: Helt eller næsten helt tørlagt
A
1,97

B
0,48

C
0,01

D
0,02

E

I alt (ha)*
2,48

* Det samlede areal af forekomsterne angives med to decimaler pga. naturtypens størrelse
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2.9 Data for Damflagermus Myotis dasycneme (1318)
2.9.1 Beskrivelse af arten
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000.

2.9.2 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 Nordjyllands Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for
damflagermus i H 20 (Nordjyllands Amt 2006).

2.9.3 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. Ifølge amtets
basisanalyse er Damflagermus konstateret overvintrende med få individer (knap 20) i
Tingbæk Kalkmine, og en ynglelokalitet er fundet i Skørping By. Begge lokaliteter er
beliggende tæt på H 20.
Det vurderes, at udbredelsen af Damflagermus i H 20 er usikker.
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2.10 Data for Odder Lutra lutra (1355)
2.10.1 Beskrivelse af arten
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000.

2.10.2 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 Nordjyllands Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for
odder i H 20 (Nordjyllands Amt 2006).

2.10.3 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
Nordjyllands

150

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

Antal positive stationer i
2004
136 stk. (91 %)

Kilde: DMU 2006

Det vurderes, at odderen er udbredt i H 20.
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2.11 Data for Stor vandsalamander Triturus cristatus (1166)
2.11.1 Beskrivelse af arten
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000.

2.11.2 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 20: 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 3,5 ha som levesteder for Stor vandsalamander, se
kortbilag 1.2.

2.11.3 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.
Ifølge Amtets basisanalyse er der ikke fundet Stor vandsalamander inden for H 20. Dog er der
et fund i Skørping By - tæt på H 20.
Det vurderes, at Stor vandsalamander muligvis er til stede i H20.
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2.12 Data for Skæv vindelsnegl Vertigo angustior (1014)
2.12.1 Beskrivelse af arten
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000.

2.12.2 Levested
Skæv vindelsnegl forekommer både på fugtige og tørre lokaliteter. For de fugtige levesteders
vedkommende er der ofte tale om fugtige enge og krat eller frodige rigkærenge med
højtvoksende star-arter. Hvad angår tørre lokaliteter, findes sneglen ofte nær havet, på
græsbevoksede åbne arealer, men den kan også forekomme i det åbne landbrugsland i
markhegn (Skov- og Naturstyrelsen 2007).
Der henvises til Nordjylands Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for
Skæv vindelsnegl i H 20 (Nordjyllands Amt 2006).

2.12.3 Bestand
Af DMU’s rapport nr. 322 ”Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirketivet” fra 2000
fremgår følgende: Indtil yderligere undersøgelser iværksættes må det antages, at arten er i
tilbagegang og forsvundet fra mange af de tidligere lokaliteter. Det er dog muligt, at den
findes en del steder endnu. Den nationale bevaringsstatus er vurderes som ukendt (DMU
2000).
I Rødliste 1997 er Skæv vindelsnegl kategoriseret som ”sårbar” (Skov- og Naturstyrelsen
1998)
Ifølge Amtets basisanalyse er Skæv vindelsnegl i nyere tid registreret tre gange i H 20: I 1999
på Nørlund, dernæst ved Stubberup Vad i 2004 og 2005 fundet på Nørlund igen.
Det vurderes, at bestanden af Skæv vindelsnegl i H 20 er usikker.
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2.13 Data for Fruesko Cypripedium calceolus (1902)
2.13.1 Beskrivelse af arten
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000.

2.13.2 Levested
Fruesko vokser i lysåbne skove og på skrænter, hvor der er kalk i jorden, og hvor jordbunden
er fugtig. Fruesko findes kun 2 steder i Danmark, begge i Himmerland. Det ene sted er
Buderupholm Skov i Himmerland, hvor planterne er hegnet ind for at beskytte dem (Skov- og
Naturstyrelsen 2007).
Skov- og Naturstyrelsen har kortlagt levestedet for Fruesko i Buderupholm Skov. Levestedet
er på ca. 0,3 ha, se kortbilag 1.3.

2.13.3 Bestand
Af DMU’s rapport nr. 322 ”Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirketivet” fra 2000
fremgår følgende: Da hele den danske bestand af arten forekommer i små og isolerede
bestande, som potentielt er sårbare over for negative påvirkningsfaktorer, vurderes den
nationale bevaringsstatus for fruesko som usikker (DMU 2000).
I Rødlisten er fruesko kategoriseret som ”sårbar” (DMU 2007).
Overvågning af fruesko, NOVANA 2004-2005:
Amt
Lokaliteter
Lokaliteter
Undersøgte
Positive
2004 / 2005
2004 / 2005
Nordjyllands

3/3

2/3

UTMkvadrater
Undersøgte
2004 / 2005
1/1

UTMkvadrater
Positive
2004 / 2005
1/1

Kilde: DMU 2006

Overvågning af Fruesko i Bjergeskoven, Buderupholm Statskovdistrikt 1987 - 2005:
Fruesko. 103. Buderupholm, Nordjyllands A mt. Totaloptælling

200
180
160

Antal skud

140
120
Bl. Skud

100

V eg. Skud

80
60
40
20

07
20

05
20

01

99

97

03
20

20

19

19

95
19

93
19

91
19

89
19

19

87

0

Kilde: DMU 2006
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Det vurderes, at bestanden af Fruesko i H 20 er stabil til svagt stigende, som det fremgår af
diagrammet.
Der er foretaget naturpleje i form af selektiv slåning omkring klonerne. Tidligere år (19932001) har der været græsning fra slutningen af august. Med års mellemrum er der blevet
tyndet i træerne.
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2.14 Data for Grøn buxbaumia Buxbaumia viridis (1386)
2.14.1 Beskrivelse af arten
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000.

2.14.2 Levested
Grøn buxbaumia vokser på nedbrudte barkløse stammer af både løvtræ og nåletræ, men kan
også findes på jord og formuldede nåle. Det er vigtigt, at store skovbundsmosser ikke er
etablerede på voksestedet, da disse kan udkonkurrere grøn buxbaumia.
Da det egnede substrat er relativt hurtigt nedbrudt, er det nødvendigt, at der er kontinuerlig
forekomst af nedbrudt ved på voksestederne (Skov- og Naturstyrelsen 2007).
Skov- og Naturstyrelsen har kortlagt følgende som levesteder for grøn buxbaumia i fredskov i
H 20:
• Arealer med stor hyppighed af liggende, uopskårne døde stammer af løv- eller nåletræer,
og hvor sådanne stammer også i en årrække har fået lov at ligge, så der forekommer
stammer, som er meget nedbrudte, barkløse, bløde og frønnede. Det vil normalt være
skov-partier udlagt som urørt skov, herunder urørt nåleskov på mose-bund. I statsskov
kortlægges arealer, som er udlagt til urørt skov efter naturskovsstrategien. I øvrige skove
kortlægges arealer, som har ligget urørt længe og dermed opnået ”urskovsagtig
karakter”. Det kan f.eks. være arealer, hvor der er indgået ”urørt skov-aftaler” efter
skovloven (Skov- og Naturstyrelsen 2006).
Der er i alt kortlagt 126,8 ha som levesteder for grøn buxbaumia i H 20, se kortbilag 1.4.

2.14.3 Bestand
Af DMU’s rapport nr. 322 ”Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirketivet” fra 2000
fremgår følgende: Det kan konstateres, at arten kun i ringe grad er blevet indsamlet i nyere
tid, men det er ikke muligt at bedømme, om dette skyldes reel tilbagegang for arten eller
ringere eftersøgningsaktivitet. På det foreliggende grundlag må status vurderes som ugunstig
(DMU 2000).
Overvågning af Grøn buxbaumia, NOVANA 2004:
Amt
Lokaliteter
Lokaliteter
Undersøgte
Positive
Nordjylland

8

0

UTMkvadrater
Undersøgte
7

UTMkvadrater
Positive
0

Kilde: DMU 2006

I forbindelse med overvågningsprogrammet NOVANA 2004 blev der ikke fundet Grøn
buxbaumia i H 20. Det vurderes, at status for Grøn buxbaumia i H 20 er usikker.
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2.15 Data for Hvepsevåge Pernis apivorus (A072)
2.15.1 Beskrivelse af arten
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter.

2.15.2 Levested
Hvepsevåge yngler især i ældre løvskove, der er mere end 100 hektar store. Reden placeres
som regel i lysåbne områder i skoven og gerne i et gammelt bøgetræ.
Fødesøgningen foregår omkring vådområder i skoven eller i enge og moser i umiddelbar
nærhed af skoven. Fuglene tager især hvepse- og humlebilarver, men også andre insekter,
padder og fugleunger indgår i fødegrundlaget (Skov- og Naturstyrelsen 2007).
Der henvises til Nordjyllands Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for
hvepsevåge i F 4 Rold Skov (Nordjyllands Amt 2006).

2.15.3 Bestand
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:
Hvepsevåge synes at have optrådt stabilt i antal og udbredelse i og uden for
fuglebeskyttelsesområderne i de seneste 20 år. Bestanden har været stabil siden 1980, og
samlet må den nationale bevaringsstatus for hvepsevåge i Danmark foreløbig vurderes som
gunstig (DMU 2003).
I Rødlisten er hvepsevåge kategoriseret som ”ikke truet” (DMU 2007).
I fuglebeskyttelsesområde nr. 4 er der registreret følgende antal ynglepar:
Observationer

1983*
?

1992-1997**
4-5

1998-2003**
Min. 1

2006***
?

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

Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af hvepsevåge i området at være på et meget lavt
niveau.
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2.16 Data for Stor hornugle Bubo bubo (A215)
2.16.1 Beskrivelse af arten
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter.

2.16.2 Levested
I Danmark yngler stor hornugle ofte i grusgrave nær skov, og fuglene synes ikke at stille store
krav til yngleområdet. Reden placeres oftest på jorden, men til tider bruges gamle
rovfuglereder. Det er dog vigtigt, at der er ro omkring reden i yngletiden. Uglerne lever af
fugle og pattedyr, især ringduer, krager, pindsvin og brune rotter (Skov- og Naturstyrelsen
2007).

2.16.3 Bestand
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:
Arten har været forsvundet fra Danmark i en 100-årig periode, men er genindvandret til
Jylland efter omfattende udsætninger i Tyskland. Stor hornugle har i perioden 1998-2000
ynglet med 25-30 par årligt. Stor hornugle ynglede ikke i Danmark, da
Fuglebeskyttelsesdirektivet trådte i kraft, og arten har i løbet af få år etableret en betydelig og
øjensynlig livskraftig bestand. Samlet må den nationale bevaringsstatus for stor hornugle i
Danmark foreløbig vurderes som gunstig (DMU 2003).
I Rødlisten er stor hornugle kategoriseret som ”næsten truet” (DMU 2007).
I fuglebeskyttelsesområde nr. 3 Rold Skov er der registreret følgende antal ynglepar:
Observationer

1983*
0

1992-1997**
0-1

1998-2003**
1

2006***
1

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

Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af stor hornugle i området at være på et meget lavt
niveau.
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2.17 Data for Isfugl Alcedo atthis (A229)
2.17.1 Beskrivelse af arten
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter.

2.17.2 Levested
Isfuglen yngler i jord- og lerskrænter ved åer og søer med en rig fauna af små fisk. Den
anvender tilsyneladende også gerne kunstige skrænter. Undtagelsesvist kan brinker (fx ved
gamle grusgrave) der ikke ligger i tilknytning til fourageringsområdet anvendes som
ynglelokalitet. Isfugle kræver ro omkring ynglestedet.
Fourageringen foregår langs søer og vandløb med rig bestand af småfisk og vandinsekter.
Tilstedeværelse af træer omkring vandet er vigtig, da isfuglen anvender disse som udkigspost.
Fourageringsområderne omfatter også havne, kyster og kanaler (Skov- og Naturstyrelsen
2007).
I amtets basisanalyse for området er der foretaget en kortlægning af isfuglens levesteder i
fuglebeskyttelsesområde nr. 4 Rold Skov (Nordjyllands Amt 2006).
Det fremgår af amtets basisanalyse, at bestanden af isfugl i 2006 vurderes til at være stabil
eller svingende siden tidspunktet for udpegningen. Der henvises til amtets basisanalyse for
yderligere oplysninger (Nordjyllands Amt 2006).
Isfuglens levesteder er bl.a. Rold Skovs fine vandløb med gode ørredbestande.

2.17.3 Bestand
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:
Arten har trods fluktuationer i bestanden gennemgået en stigning i antal i Danmark i de
sidste 20 år fra omkring 200 – 300 par. Bestanden har været tiltagende og udbredelsen
ekspanderende siden 1970, og samlet må den nationale bevaringsstatus for isfugl i Danmark
foreløbig vurderes som gunstig.
I Rødlisten er isfugl kategoriseret som ”ikke truet” (DMU 2007).
I fuglebeskyttelsesområde nr. 4 Rold Skov er der registreret følgende antal ynglepar:
Observationer

1983*
+

1992-1997**
1-2

1998-2003**
2

2006***
?

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

Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af isfugl i området at være stabil eller svingende.
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2.18 Data for Sortspætte Dryocopus martius (A236)
2.18.1 Beskrivelse af arten
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter.

2.18.2 Levested
Sortspætte yngler i Danmark i blandskov, hvor ældre bøgetræer (80-120 år) støder op til
nåletræsbevoksninger med forekomst af herkulesmyre og rød skovmyre, som er blandt artens
vigtigste fødeemner i yngletiden. Specielt i vintertiden er døde stammer, stubbe og stød
vigtige forurageringspladser for arten (DMU 2003).
Der henvises til Nordjyllands Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for
Sortspætte i H 20 (Nordjyllands Amt 2006).

2.18.3 Bestand
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:
Bestanden af sortspætte i Danmark har været jævnt stigende siden indvandringen i 1961.
Antallet er senest anslået til 200 par i 1997. Sortspætte er under indvandring og spredning i
Danmark, og samlet må den nationale bevaringsstatus for sortspætte i Danmark vurderes
som gunstig (DMU 2003).
I Rødlisten er sortspætte kategoriseret som ”ikke truet” (DMU 2007).
I fuglebeskyttelsesområde nr. 4 Rold Skov er der registreret følgende antal ynglepar:
Observationer

1983*
-

1992-1997**
10 - 15

1998-2003**
Min. 5

2006***
5?

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

Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af Sortspætte i området at være for nedadgående muligvis efter tidligere at være begunstiget af eftervirkningerne af stormfaldet i 1981 (mere
åben skov og mere dødt ved), men andre faktorer kan spille ind.
Det må formodes, at stormfaldet 2005, Skov og Naturstyrelsens strategi om naturnær
skovdrift og indgåede aftaler på private arealer med det formål at skaffe mere ”urørt skov”, på
sigt igen vil påvirke bestanden af Sortspætte positivt i F 3 Rold Skov.
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2.19 Data for Rødrygget tornskade Lanius collurio (A338)
2.19.1 Beskrivelse af arten
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter.

2.19.2 Levested
Rødrygget tornskades foretrukne ynglesteder er åbne områder med buskadser af f.eks. tjørn,
slåen og ene, krat, levende hegn og enkeltstående træer. Den er således at finde på overdrev,
græsningsenge og i ryddede arealer i skove samt i skovbryn (Skov- og Naturstyrelsen 2007).
Der henvises til Nordjyllands Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for
Rødrygget tornskade i H 20 (Nordjyllands Amt 2006).

2.19.3 Bestand
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:
Bestanden af rødrygget tornskade i Danmark synes stabil over de seneste 25-30 år, skønt
udbredelsen af arten er ændret. Arten er gået tilbage i de østlige dele og frem i de vestlige.
Den nationale bevaringsstatus for rødrygget tornskade i Danmark må foreløbig vurderes som
gunstig (DMU 2003).
I Rødlisten er rødrygget tornskade kategoriseret som ”ikke truet” (DMU 2007).
I fuglebeskyttelsesområde nr. F 4 Rold Skov er der registreret følgende antal ynglepar:
Observationer

1983*
8 - 15

1992-1997**
10

1998-2003**
+

2006***
?

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

Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af rødrygget tornskade i området at være for
nedadgående. Efter en god udvikling i bestanden i - muligvis begunstiget af den mere åbne
skov i årene efter stormfaldet i 1981 - ser bestanden ud til nu at være under pres. Tilgroning af
de lysåbne naturtyper i området kan muligvis også udgøre et problem.
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Bilag 3 Foreløbig trusselsvurdering
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til. For at en habitatnaturtype
eller art kan siges at have gunstig bevaringsstatus skal en række kriterier være opfyldt:

En habitatnaturtypes bevaringsstatus anses for “gunstig”, når
•
•
•

”det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område
er stabile eller i udbredelse”, og
”den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dens
opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en
overskuelig fremtid”, og
”bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er
gunstig.”
(DMU 2003)

En arts bevaringsstatus anses for “gunstig” når
•
•
•

”data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på langt
sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levested”,
og
”artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er
sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket”, og
”der er – og sandsynligvis fortsat vil være – et tilstrækkeligt stort levested til på
langt sigt at bevare dens bestande”.
(DMU 2003)

Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har en negativ
betydning for naturtilstanden. De største trusler er gennemgået i de følgende afsnit.

3.1 Reduceret areal
Antallet af plante- og dyrearter på en lokalitet afhænger, alt andet lige, af lokalitetens
størrelse, således at et større areal kan oppebære et større antal arter. Store lokaliteter kan
desuden typisk indeholde større bestande af de enkelte arter end små lokaliteter.
Reduktion af en naturtypes areal vil derfor betyde, at der først sker en reduktion af
bestandsstørrelserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af bestandene forsvinder, og
endelig vil de enkelte arter begynde at uddø.
Det reducerede areal kombineret med forringede levevilkår i mange af de resterende
naturområder har bevirket, at de forskellige plante- og dyrearter i stadig stigende grad får
opsplittet deres bestande i mindre og isolerede delbestande. Sådanne små isolerede
bestande er betydelig mere udsatte for at uddø end store sammenhængende bestande pga.
indavl og tilfældige katastrofer. Når arterne er forsvundet fra sådanne isolerede lokaliteter,
vil det ofte være vanskeligt for nye bestande at sprede sig dertil, netop fordi lokaliteterne
er isolerede.
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Reduktion af arealet af en habitatnaturtype eller en arts levested i skov kan f.eks. skyldes
en aktiv konvertering til andre træarter, naturlig dynamik eller ændrede
afvandingsforhold. I visse tilfælde kan både naturlig dynamik og genopretning af naturlig
hydrologi medføre en acceptabel formindskelse af et naturareal. Således skal betydningen
af udvikling af habitatnaturtyperne indbyrdes vurderes i forhold til det samlede areal med
hver habitatnaturtype både lokalt, regionalt og nationalt.

3.2 Intensiv skovdrift
Intensiv skovdrift kan være en trussel mod habitatnaturtyper og arter. Det kan f.eks. dreje
sig om:
- Forstyrrelse af jordbund
Forstyrrelse af jordbunden kan skade habitatnaturtypernes strukturer og arter. Jordbunden
kan f.eks. forstyrres ved jordbearbejdning i forbindelse med foryngelse af skov eller
kørsel i forbindelse med mekaniseret skovning og udkørsel af træ.
- Anvendelse af pesticider
Sprøjtning med pesticider kan skade habitatnaturtypernes arter. Der kan både være tale om
anvendelse af pesticider direkte på arealerne og om vinddrift af pesticider fra nærtliggende
land- eller skovarealer, som sprøjtes.
- Plantning og efterbedring
Plantning og efterbedring kan medføre en strukturel ensretning sammenlignet med
naturlig foryngelse.
- Hugst
Hugstindgreb kan være en trussel, som helt kan fjerne skovnaturtyper og arters levesteder
(renafdrift) eller forskyde træartssammensætningen og medføre en strukturel ensretning af
bevoksninger.
- Ophør med naturvenlige driftsformer
Mange arter og strukturer er knyttet til og afhængige af naturvenlige driftsformer. Det kan
eksempelvis være gamle driftsformer som stævnings- eller græsningsskov samt urørt
skov. Derfor er ophør af disse naturvenlige driftsformer en trussel mod habitatnaturtyper
og arter.
Anvendelse af gødning er behandlet i afsnit 3.3 om eutrofiering, mens afvanding er
behandlet i afsnit 3.4 om hydrologi.
I bilag 2 er der lavet en sammenstilling af data om de enkelte habitatnaturtyper og arter. Der
fremgår følgende af bilaget:
- Forstyrrelse af jordbund
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstaturs”, at arealandelen med
uforstyrret jordbund (f.eks. uden jordbearbejdning og kørsel) skal være stabil eller stigende.
Jordbearbejdningen må foretages på op til 1/3 af en flade, hvis denne har været jordarbejdet
tidligere (DMU 2003).
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På 14 % af det samlede areal med skovnaturtypen Bøgeskove på morbund uden kristtorn
(9110), er der på mere end på 10 % af arealet konstateret tegn på jordbearbejdning. Det ser ud
til, at der i forbindelse med etablering af selvforyngelser er anvendt jordbearbejdning.
Især gentagne jordbearbejdninger vurderes som en trussel. Anvendelsen af dyrkningsmetoden
bør undersøges nærmere.
På mindre end 1 % af det samlede registrerede areal med skovnaturtyper er der (på mere end
10 % af arealet) med skovnaturtypen (9160) konstateret spor efter kørsel med traktose/dybe
spor. Forstyrrelsen forekommer på et mindre delareal (11-25 %) i en forekomst og vurderes
ikke at udgøre nogen trussel for naturtypen.
Samlet set vurderes forstyrrelse af jordbunden i form af spor efter kørsel med traktose/dybe
spor ikke at udgøre en trussel for skovnaturtyperne i området.
- Hugst
Skovnaturtyperne skal have en kronedækningsgrad > 50 % af de træarter, der hører til
naturtypen (DMU 2005a).
På baggrund af bilag 2 kan det konkluderes, at der:
•
på 62 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %
•
på 36 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 %
•
på 2 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 51-75 %
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 tegn på ophørt stævningsdrift på ca. 20 % af det samlede areal med
Bøgeskove på morbund uden kristtorn (9110).
For Bøgeskove på muldbund (9130) er der tegn på ophørt stævningsdrift på ca. 10 % af det
samlede areal med skovnaturtypen.
For Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (91E0) er der tegn på ophørt stævningsdrift
på ca. 11 % af det samlede areal for skovnaturtypen.
Nuværende græsningsdrift er kun konstateret på ca. 1 % af det samlede areal med bøgeskove
(9110, 9130 og 9150). For skovnaturtypen Stilkegeskove og -krat på mager sur bund (9190)
er der nuværende græsningsdrift på ca. 19 % af det samlede areal.
For bøgeskovene (9110, 9130 og 9150) er der tegn på ophørt græsning på ca. 6 % af det
samlede areal med disse skovnaturtyper.
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. Det ser dog umiddelbart ud til, at der har været negativ
ændring i arealet med stævningsdrift.
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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.

Tålegrænser
Alle de registrerede skovnaturtyper i H 20 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 er følgende for de enkelte kommuner i H
20:
Støvring Kommune
Skørping Kommune
Arden Kommune
Nørager Kommune
Landsgennemsnit

NHy(kg N/ha)
11,3
11,6
12,4
12,8
9,1

NOx (kg N/ha)
6,0
6,7
6,3
5,8
6,8

Total N (kg N/ha)
17,3
18,3
18,7
18,6
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, der dækker H 20, er således på 18,2 kg
N/ha/år, hvilket ligger over 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).
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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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).
Rold Skov er efter danske forhold en meget stor og kompakt skov med en relativ stor indre
del og deraf følgende relativ lille del skovkanter og rande.
Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger i den høje ende af intervallet med
tålegrænsen for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om
tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene.

3.4 Hydrologi
En naturlig hydrologi uden afvanding eller vandløbsvedligeholdelse vil som hovedregel
fremme den mest naturlige udvikling af de forskellige naturtyper. Afvanding samt
nærtliggende vandindvinding sænker det naturlige vandspejl og medfører en gradvis
udtørring af arealet.
Det fremgår af ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at der skal være en stabil eller faldende
indsats for oprensning af vandløb og nygravning af grøfter (DMU 2003).
Det fremgår af bilag 2, at afvandingsforholdene for skovnaturtyperne er som følger:
Afvanding
•
på 74 % af arealet er der ikke grøfter
•
på 6 % af arealet er der grøfter, der ikke fungerer
•
på 17 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdt inden for de
seneste 6 år
•
på 3 % af arealet er der grøfter vedligeholdt inden for de seneste ca. 6 år
Der er i den fredskovspligtige, skovbevoksede del af habitatområdet registreret 2,55 ha med
naturtypen kilde og væld (7220). Endvidere er der i skovnaturtyperne registreret mindre
forekomster af kilder og væld som en del af disse naturtyper. Alle de registrerede kilder og
væld har en naturlig eller overvejende naturlig hydrologi med ingen eller kun mindre
forstyrrelser.
Som følge at tilstedeværelsen af meget store arealer med fugtige skovnaturtyper og kilder og
væld vurderes området at være særligt følsomt overfor ændringer i hydrologien.
Især er mange arealer med Skovbevoksede tørvemoser (91D0) grøftede, idet der på 82 % af
det samlede areal med skovnaturtypen er fungerende grøfter. Det vurderes, at hydrologien i
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området kan udgøre en trussel for de Skovbevoksede tørvemoser (91D0) og bør undersøges
nærmere.
For den anden våde skovnaturtype Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (91E0) er
der på 12 % af arealet fungerende grøfter. Lokalt kan hydrologien således udgøre en trussel
mod skovnaturtypen, og bør undersøges nærmere.
For de øvrige skovnaturtyper er der overvejende tale om naturlige hydrologiske forhold.
Enhver ændring i hydrologien i området kan imidlertid være en potentiel trussel.

3.5 Invasive arter
Arter, der ikke er kommet naturligt til landet og som er bevidst indført eller tilfældigt
slæbt ind af mennesker, kaldes introducerede arter. En lille mængde af disse arter kan vise
sig problematiske, hvis de spreder sig til naturen. Disse arter kaldes invasive arter.3
Mange af de invasive arter er efterhånden blevet et stort problem, for de spredes og
etablerer sig i beskyttede naturtyper. Her kan de danne store bestande og derved fortrænge
det vilde plante- og dyreliv.
Selvsåede nåletræarter (undtagen skovfyr, taks og ene) betragtes i denne sammenhæng
som invasive arter, hvis de vokser på arealer med habitatnaturtyper. Dog kan rødgran
indgå som en naturlig del af skovbevoksede tørvemoser (91D0).
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at
kronedækningsgraden af ikke-hjemmehørende (uønskede) træarter ikke bør overstige 10 %
(DMU 2003).
Ifølge bilag 2 er der konstateret invasive nåletræarter (med en arealandel på mere end 10 %)
på 6 % af det samlede areal med Bøgeskove på morbund uden kristtorn (9110).
Kun i beskedent omfang er der problemer med invasive nåletræarter i de øvrige
skovnaturtyper.
Samlet vurderes de invasive nåletræarter ikke at udgøre et generelt problem, men i relativ få
lokale tilfælde kan der reelt være tale om en potentiel trussel på længere sigt mod
skovnaturtypen (9110). Risikoen for yderligere spredning af invasive nåletræarter til andre
områder og skovnaturtyper er en risiko på længere sigt.
Det fremgår af bilag 2, at der er fundet Spirea spp. et enkelt sted i intervallet 1 - 10 % af
arealet. Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at den pågældende art ikke udgør nogen aktuel
trussel mod skovnaturtyperne i området

3.6 Forstyrrelse af arter
Det bør undersøges nærmere, om der i forhold til fuglenes yngle- og levesteder kan være
konflikter i forhold til forskellige menneskelige aktiviteter i F 3 Rold Skov.

3

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

Side 58

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).
Der er i varierende omfang konstateret naturlige selvforyngelse af bøg på ca. 69 % af det
samlede areal med stilkegeskove og krat på mager sur bund (9190). Der er også noteret
almindelig eller hyppig tilstedeværelse af bøgetræer i op mod 69 % af arealet med 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.
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