
Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

 Sandbanker med lavvandet 
vedvarende dække af havvand

1110 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

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

Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)

Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:

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

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

Olieforurening Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe1140 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

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

Tilgroning med uønsket art Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje

Olieforurening Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

 * Kystlaguner og strandsøer1150 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

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

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

Tilgroning med uønsket art Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje

Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 

Olieforurening Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

 Større lavvandede bugter og vige1160 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

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

Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)

Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:

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

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

Olieforurening Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

 Rev1170 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

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

Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)

Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:

Begrænsning af fiskeri

Tiltag via vandplanlægningen

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

Olieforurening Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

 Flerårig vegetation på stenede strande1220 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

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

Olieforurening Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

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

1310 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

Tilgroning med uønsket art Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 

Olieforurening Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

 Strandenge1330 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

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

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

Afgræsning 

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

Tilgroning med uønsket art Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 

Olieforurening Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Afskæring af dræn og grøfter

Afgræsning 

Etablering på §3-arealer
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

Gråsæl1364 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder

Olieforurening Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Spættet sæl1365 Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder

Olieforurening Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

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

2130 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

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

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

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

 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger

3140 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

 Brunvandede søer og vandhuller3160 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

Tilgroning med uønsket art 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: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

 Tørre dværgbusksamfund (heder)4030 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

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

Hedepleje

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

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

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

Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje

Etablering på §3-arealer

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

Afgræsning 
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

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

6210 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

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

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

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

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

Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Etablering på §3-arealer
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

 * Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund

6230 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

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

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

Afgræsning 

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

Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Afgræsning 

Etablering på §3-arealer
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

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

6410 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

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

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

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

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

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

Rydning af vedplanter

Afgræsning 

Etablering på §3-arealer

17. november 2011 Side 14 af 26



Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

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

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

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

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

Rydning af vedplanter

Afgræsning 

Etablering på §3-arealer

 Bøgeskove på morbund med kristtorn9120 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

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

Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer

Mulige virkemidler til truslen:

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Intensiv skovdrift Skovnaturtypebevarende drift/pleje Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

 Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund

9160 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer

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: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

 Stilkegeskove og -krat på mager sur 
bund

9190 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

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

Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer

Mulige virkemidler til truslen:

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

 * Skovbevoksede tørvemoser91D0 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

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

Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer

Mulige virkemidler til truslen:

Skovnaturtypebevarende drift/pleje
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld

91E0 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Horsens Fjord, havet øst for og Endelave52

Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer

Mulige virkemidler til truslen:

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

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

Skarv Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Horsens Fjord og Endelave

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

36

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

Fældning af egnede redetræer Skovnaturtypebevarende drift/pleje Mulige virkemidler til truslen:
Urørt skov

Prædation Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning

Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder

Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:

Olieforurening Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

Bjergand Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Horsens Fjord og Endelave

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

36

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

Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)

Sikring af artens levested, herunder føde-
grundlaget, mod forringelser.

Mulige virkemidler til truslen:

Begrænsning af fiskeri

Sejlads og skibsfart Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang

Olieforurening Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

Ederfugl Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Horsens Fjord og Endelave

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

36

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

Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)

Sikring af artens levested, herunder føde-
grundlaget, mod forringelser.

Mulige virkemidler til truslen:

Begrænsning af fiskeri

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

Olieforurening Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

Fløjlsand Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Horsens Fjord og Endelave

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

36

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

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

Olieforurening Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)

Sikring af artens levested, herunder føde-
grundlaget, mod forringelser.

Mulige virkemidler til truslen:

Begrænsning af fiskeri
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

Hvinand Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Horsens Fjord og Endelave

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

36

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

Fiskeri med stående redskaber Sikring af artens levested, herunder føde-
grundlaget, mod forringelser.

Mulige virkemidler til truslen:

Begrænsning af fiskeri

Olieforurening Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)

Sikring af artens levested, herunder føde-
grundlaget, mod forringelser.

Mulige virkemidler til truslen:

Begrænsning af fiskeri

Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

Stor skallesluger Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Horsens Fjord og Endelave

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

36

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

Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)

Sikring af artens levested, herunder føde-
grundlaget, mod forringelser.

Mulige virkemidler til truslen:

Begrænsning af fiskeri

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

Olieforurening Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Klyde Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Horsens Fjord og Endelave

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

36

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

Tilgroning med græs og høje 
urter

Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:

Afgræsning 

Prædation Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning

17. november 2011 Side 23 af 26



Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

Hjejle Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Horsens Fjord og Endelave

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

36

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

Tilgroning med græs og høje 
urter

Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:

Afgræsning 

Lille kobbersneppe Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Horsens Fjord og Endelave

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

36

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

Tilgroning med græs og høje 
urter

Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:

Afgræsning 
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

Havterne Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Horsens Fjord og Endelave

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

36

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

Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 

Prædation Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning

Dværgterne Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Horsens Fjord og Endelave

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

36

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

Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning

Arealreduktion/ fragmentering Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

Splitterne Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Horsens Fjord og Endelave

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

36

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

Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 

Prædation Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning
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NOTAT 
 

vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) 
 

Forslag til Natura 2000-plan nr. 56 
Habitatområde H52 

Fuglebeskyttelsesområde F36 
 

Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 
 

 
Udkast til Natura 2000-plan blev annonceret i ekstern høring den 4. oktober 2010. Høringsfristen 
udløb den 6. april 2011. 
 
Høringsmateriale, høringssvar og høringsnotater kan ses på 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/ 
Og  
http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx 
 
Forslag til Natura 2000-plan er annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante 
myndigheder (jf. miljømålsloven § 43 og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-
skovplaner § 5). 
 
Naturstyrelsen har modtaget i alt 1650 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer, og 
dertil omkring 300 mere generelle høringssvar vedrørende vand- og naturplanlægningen. De 
generelle høringssvar er sammenfattet i et samlet notat, der kan ses på www.nst.dk 
 
Til Natura 2000-plan nr. 56 er der modtaget i alt 16 høringssvar, hvoraf en dog er en genganger, se 
sidst i dette notat for en oversigt. 
  
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Manglende målsætninger om og retningslinjer for dynamisk kystnatur  
2. Udpegningsgrundlag herunder arter, der ikke er på udpegningsgrundlaget 
3. Ønske om supplering med oplysning om egekratsaftale på Endelave 
4. Ønske om justering af Områdebeskrivelse 
5. Ønske om tilføjelser/ændringer til afsnittet om Trusler mod områdets naturværdier 
6. Kommentarer til afsnittet Igangværende pleje og genopretning 
7. Kommentarer til afsnittet Tilstand og bevaringsstatus/prognose 
8. Kommentarer til afsnittet Målsætning 
9. Revidering af udpegningsgrundlaget, da det indeholder naturtyper, som ikke findes i området 
10. Kommentarer til afsnittet Indsatsprogram 
 
Yderligere har høringssvarene berørt følgende emner, hvortil der henvises til det generelle 
høringsnotat (kan findes på ovenstående link): 
 
11. Klimahensyn i Natura 2000-planerne 



12. Synergi med vandplaner herunder at vandplanens spildevandsindsats ikke tilgodeser beskyttelse 
mod næringsstofbelastning af naturtyperne sandbanker, vadeflader, laguner, bugte og rev samt 
bjergand, ederfugl, fløjlsand, hvinand, stor skallesluger og skarv, at naturplanen bør kobles af 
vandplanen og tilføjes egne mål og indsatser for at reducere næringstilførsel, at en national 
handleplan til reduktion af kvælstofdeposition er påkrævet, samt at der bør tages konkret stilling til 
regulering af næringsstoftilførsel til de marine naturtyper 
13. Gennemførelse af planerne ved frivillige aftaler herunder ønske om fremhævelse af vigtigheden 
af, at lodsejere indgår i naturplejeprojekter 
14. Kommentarer til tilstandsvurderingerne og deres grundlag herunder at det er forkert at kalde 
prognosen for flere våde skovnaturtyper for ugunstig 
15. Målsætning herunder klarere prioriteringer, konkret målsætning om regulering af fiskeri med 
slæbende redskaber eller andet, der kan skade de marine naturtyper, bør tilføjes 
16. Datagrundlag herunder skovkortlægningen, uacceptabel tilstandsvurdering for skovnaturtyper, 
manglende kortlægning af skov, indsatser uklare, forældet og for upræcist specielt for strandenge, 
udbredt brug af mosaikforekomster, uoverensstemmelse mellem planen og de faktiske forhold, 
manglende kortmateriale for de marine naturtyper, rev er fejlkortlagt 
17. Proces herunder ønske om områdespecifikke planer for delområder 
19. Virkemidler - kvælstof herunder husdyrgodkendelsesloven, faglig begrundelse for hvorfor 
skovnaturtyperne er særligt sårbare over for luftbåren kvælstof savnes, forslag til alternativt 
virkemiddel til reduktion af ammoniakbelastningen 
20. Indsatsprogram herunder ønske om præcise tal samt stedfæstelse for naturtypeudvidelser og for 
hvilke skovarealer, der ønskes udlagt som urørt skov, uklart hvad der menes med skovnaturtype-
bevarende drift og pleje, skovnaturtypevarende drift sikres via anmeldeordningen, udvidelse af 
arealer med naturtyper bør foregå på arealer, der allerede er beskyttet efter naturbeskyttelseslo-
vens § 3, mangler konkrete forslag til løsning af truslerne, mangler præcisering af, at 
arealudvidelse og sammenkædning af arealer sker inden for beskyttelsesområdet, og hvor der er 
naturmæssigt potentiale 
21. Målsætning herunder at målsætning er for uambitiøs, samt at sætning om skovnaturtypernes 
dynamiske situation fremstår som en trussel 
22. Høringsprocessen indtil nu 
23. Virkemidler herunder tilskudsordninger for dårlige 
24. Afstemning af ambitionsniveau, da oprindelig 6-års plan nu reel er 4-årig 
25. Kommunernes økonomi utilstrækkelig til det forberedende arbejde med plejeindsats 
26. Kommentarer til trussel- og forstyrrelsesvurderinger herunder skal der ved indsats ses på det 
samlede trusselsbillede 
27. Lovgrundlag herunder at flere sigtelinjer giver potentielt problemer i forhold til hjemmel, 
lodsejerkrav om at ethvert tiltag, som betyder en ændring til en anden dyrknings- og/eller 
plejemetode, vil blive krævet erstattet fuldt ud, eksempelvis forbedret hydrologi i skovene, Udhuling 
af ejendomsret nærmende sig ekspropriation af dyrkningsretten 
28. Virkemidler herunder tilskudsordninger og dyrkningsfrie bræmmer, uhensigtsmæssige 
landdistriktsordninger, ønske om forbud mod tilplantning af enge og marker med pil af hensyn til 
rastende, fouragerende og ynglende fugle 
29. Høringsprocessen indtil nu og fremadrettet. information af lodsejere om naturplanen, gældende 
regler og den forestående indsats 
30. Trusler herunder forstyrrelser, ikke behov for yderligere begrænsning af færdsel, trusler fra 
fiskeriaktiviteter omtales som ukendte; oplysninger fra Fiskeridirektoratet burde være indhentet, i 
en kommende plan ønskes der anvendt forskningsmæssige veldokumenterede argumenter til at 
eksemplificere diverse forstyrrelser eller udfordringer 



31. Udpegningsgrundlag og afgrænsning herunder at for skarpe afgrænsninger af områder, og 
dermed også af indsatsområder, er uhensigtsmæssigt 
32. Opfølgning på Natura 2000-planerne herunder at der savnes retningslinjer for, hvordan mål 
kan dokumenteres nået, opfordring til, at også de marine Natura 2000- områders handleplaner får 
en offentlig høringsfase 
33. Prioritering af mål herunder manglende afvejning af modsatrettede beskyttelseshensyn 
34. Kommentarer til tilstandsvurderingerne og deres grundlag 
35. Forslag om etablering af link til den relevante vandplan 
36. Overvågningsprogrammet for de marine områder herunder at mistanke om kviksølv i 
blåmuslinger bør følges op med yderligere overvågning, ligesom kilderne bør søges, spørgsmål om  
hvilken kontrol der føres med medicinrester i fiskefoder til havdambrug 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter. 
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. Manglende målsætninger om og retningslinjer for dynamisk kystnatur  
 
Høringssvar: 
Hedensted Kommune påpegede i sit tekniske forhøringssvar, at planen manglede målsætninger om 
og retningslinjer for dynamisk kystnatur, hvilket var helt afgørende for den hidtidige og den 
fremtidige udvikling af områdets Natura 2000-lysåben natur, først og fremmest strandenge. Emnet 
er fortsat ikke behandlet i planen. 
 
Naturstyrelsen: 
Den dynamiske kystnatur har hele tiden været nævnt i den overordnede målsætning for området. 
Efter den tekniske forhøring blev følgende konkrete målsætning tilføjet planen: 

• Arealet med énårig strandengsvegetation søges udvidet med i størrelsesordenen 1 ha, og 
arealet med strandeng søges udvidet med 4 ha, hvor der lægges vægt på dynamisk 
kystudvikling og retablering af de hydrologiske og naturmæssige sammenhænge mellem 
havet og kystområdet. 

Retningslinjerne 1.2 og 2.1 beskriver indsatsprogrammet for 1. planperiode. 
 
2. Udpegningsgrundlaget, herunder arter, der ikke er på udpegningsgrundlaget 
 
Høringssvar: 
Horsens Kommune ønsker målsætning og indsats for strandtudse og springfrø på Endelave. 
DOF Østjylland og DOF Sydøstjylland finder, at det er en svaghed, at planen kun i meget ringe 
grad nævner andre værdifulde naturinteresser end de arter og naturtyper, der er på det aktuelle 
udpegningsgrundlag. 
Patriotisk Selskab, Gyllingnæs A/S forventer, at eventuelle skader på afgrøder i forbindelse med 
sangsvaners fouragering forventes erstattet fuldt ud.  
 



Naturstyrelsen: 
Strandtudse og springfrø er ikke på udpegningsgrundlaget. Hensyntagen til meget sjældne arter, 
som ikke er på udpegningsgrundlaget, er en opgave for naturforvaltningsmyndighederne.  
Arter, der ikke findes på udpegningsgrundlaget fjernes fra områdebeskrivelsen, herunder også 
sangsvane. Arterne har blot været nævnt i planudkastet som en del af beskrivelsen af områdets 
store naturværdier. I øvrigt henvises til det generelle høringssvar under Ønsker til nyt eller 
reduceret udpegningsgrundlag for arter og naturtyper. 
 
3. Ønske om supplering med oplysning om egekratsaftale på Endelave 
 
Høringssvar: 
Horsens Kommune ønsker, at egekratsaftale på Endelave fremgår af planen. 
 
Naturstyrelsen: 
Egekratsaftalen fremgik af forhøringsudgaven af planen, men ikke af planen, som har været i 
offentlig høring. Aftalen blev udtaget, fordi der blot er registreret bevaringsværdigt egekrat på et 
areal (Louisenlund Krat), men aldrig indgået en egekratsaftale. Området er registreret som 
egekrat, og det er derfor omfattet af skovloven med de restriktioner, det medfører. 
 
4. Ønske om justering af Områdebeskrivelse 
 
Høringssvar: 
DN ønsker justering af områdebeskrivelse i forhold til strandenge mellem Hov og Gyllingnæs. 
 
Naturstyrelsen: 
Områdebeskrivelsen justeres, så der ikke specifikt omtales strandenge mellem Hov og Gyllingnæs. 
 
5. Ønske om tilføjelser, ændringer til afsnittet om Trusler mod områdets naturværdier 
 
Høringssvar: 
DN ønsker tilføjelse af  

• arealreduktion af strandenge under truslen Arealreduktion/fragmentering 
• forstyrrelse fra jagt på land på rastende og fouragerende fugle, specielt ved Flasken og 

Lynger på Endelave og på lavvandede områder ved Søby Rev 
• uhensigtsmæssig hydrologi for våde skovnaturtyper og strandenge 
• opfiskning af blåmuslinger samt eutrofiering fra havdambrug under truslen 

Uhensigtsmæssig drift/prædation 
• uhensigtsmæssigheden af bilkørsel uden for veje på Øvre på Endelave, hvilket også strider 

mod fredningsbestemmelserne 
• forslag om fugletårne på Endelave og på Hjarnø til kanalisering af færdsel 
• at det ved fornyet tilladelse til klapplads ud for As Vig bør undersøges nærmere, hvilken 

påvirkning, der sker på Natura 2000-området  
DOF Østjylland ønsker fremhævning af en række væsentlige trusler, herunder adgangsforbud i 
fuglenes yngletid samt beskyttelse mod lystfiskeri og wind/kitesurfing i vandområdet omkring 
sandrevler ved Egehoved på Alrø, aktiviteterne på skydebane ved Horskær/Splidholm, problemet 
med trafik til losseplads midt i strandengsområde på Endelave, bilkørsel uden for veje på Øvre, 
forslag om fugletårne på Endelave, på Hjarnø samt på Alrø. 



DOF Sydøstjylland ønsker fremhævning af en række væsentlige trusler, herunder overvoksning af 
rynket rose på Odden på Hjarnø, forstyrrelse af ynglefugle flere steder på Hjarnø med behov for 
adgangsforbud, manglende afgræsning på Kloben på Endelave, forstyrrelse fra jagt på kaniner ved 
Flasken på Endelave, fiskeri med slæbende redskaber, eutrofiering fra havdambrug, forstyrrelse af 
fouragerende andefugle fra særdeles intensiv havjagt, ligesom der ønskes tilsvarende tiltag i 
indsatsprogrammet for disse trusler. 
Danmarks Jægerforbund anerkender, at forstyrrelse kan påvirke ynglende fugle og trækfugle, men 
anerkender ikke tyngden, som forstyrrelserne tillægges i forhold til trækfuglene i planen. Planen 
forholder sig ikke til, om den lokale forstyrrelse har en betydende indvirkning på 
udpegningsarternes bevaringsstatus. 
Greenpeace ønsker, at muslingeskrab nævnes specifik som trussel for områdets natur både i plan og 
i bilag 2, at irreversibel fjernelse af substrat nævnes som trussel i forvaltningsplan og i bilag 2, 
genopbygning af ødelagt natur som følge af muslingefiskeri skal oplistes som virkemiddel samt 
iværksættelse af en genopretning af ødelagt natur. At fiskeri med bundslæbende redskaber kan være 
en trussel mod de 3 marine naturtyper rev, sandbanke og bugt skal ændres til …er en trussel… 
Patriotisk Selskab, Gyllingnæs A/S påpeger, at potentielle påvirkningsfaktorer bør udgå eller som 
minimum præciseres. Planudkastet er forstået sådan, at uhensigtsmæssig hydrologi i form af dræn 
og grøfter, som skal vendes til hensigtsmæssig hydrologi for at arealet med strandenge kan udvides, 
skal ske uden for Natura 2000-området.   
Patriotisk Selskab, Gyllingnæs A/S samt Patriotisk Selskab, Rathlousdal Gods påpeger, at ethvert 
forbud mod jagt vil blive betragtet som en indskrænkning af ejendomsretten. Jagtudlejning er en 
vigtig del af forretningsgrundlaget for de 2 ejendomme. 
 
Naturstyrelsen: 

• Afsnittet Arealreduktion/fragmentering justeres, således at det tydeligere fremgår, at der for 
de nævnte naturtyper også er tale om arealreduktion. 

• I forbindelse med oprettelse af bl.a. Endelave Vildtreservat blev det vurderet, hvorvidt 
vildtreservatet også skulle omfatte landarealer. Beslutningen dengang var, at der ikke blev 
medtaget landarealer. I den generelle retningslinje 1.5 er det i øvrigt anført, at 
Naturstyrelsen undersøger og vurderer, hvor og i hvilket omfang, der er behov for en 
konkret indsats i forhold til at sikre levesteder med individuel hensyntagen til den enkelte 
arts sårbarhed over for forstyrrelse for en lang række arter. 

• I basisanalysen for skov anføres følgende: ”Der er konstateret større arealer med ret intensiv 
forstlig udnyttelse herunder vedligeholdelse af grøfter. Da grøfter generelt er meget 
vedligeholdte i habitatområdet vil enhver yderligere intensivering af afvandingsforholdene 
kunne betragtes som en egentlig trussel mod skovnaturtyperne i habitatområdet.”  
Skovnaturtyperne tilføjes ikke under truslen Uhensigtsmæssig hydrologi, da der skal være tale 
om en reel trussel. Truslen er allerede anført for strandenge. 

• Opfiskning af blåmuslinger er allerede nævnt under Prædation, jagt og fiskeri. Eutrofiering 
fra havdambrug er nævnt under truslen Næringsstofbelastning. 

• Bilkørsel på Øvre bør afklares med de gældende fredningsbestemmelser for området. 
• Et fugletårn er allerede planlagt opført på Endelave. Kanalisering af færdsel er op til 

handleplanmyndighederne. 
• Ved diverse sagsbehandling, herunder til klappladser, indgår altid undersøgelse af de eventuelle 

påvirkninger, som en tilladelse kan have på tilgrænsende Natura 2000-områder. 
 
En række af de trusler, som DOF Østjylland og DOF Sydøstjylland ønsker fremhævet, fremgår 
allerede af planens ordlyd, se også svar til DN ovenfor. 



Danmarks Jægerforbund, se svar til DN ovenfor. 
Fiskeri med bundslæbende redskaber er nævnt i trusselsafsnittet under Prædation, jagt og fiskeri, 
ligesom der er nævnt virkemidler i bilag 2. 
Potentielle påvirkningsfaktorer er nu enten udgået eller konkretiseret i planen. Genopretning af 
naturlig hydrologi for udvidelse af strandengsarealet er udelukkende tænkt inden for områdets 
afgrænsning. 
I øvrigt henvises til det generelle høringssvar under Trusler herunder forstyrrelser. 
 
6. Kommentarer til afsnittet Igangværende pleje og genopretning 
 
Høringssvar: 
DN har en række kommentarer til afsnittet Igangværende pleje og genopretning. 
 
Naturstyrelsen: 
Kommentarerne synes mest henvendt til handleplanmyndighederne og bevirker ikke justeringer i 
planen. 
 
7. Kommentarer til afsnittet Tilstand og bevaringsstatus/prognose 
 
Høringssvar: 
DN og WWF mener, at der ud fra såkaldte caretaker projekter og registreringer må være basis for 
en prognose for hjejle, hvinand og stor skallesluger, hvis prognose i planen står som ukendt. 
Danmarks Jægerforbund mener ikke, at jagt har en afgørende effekt i forhold til bestandene af flere 
fuglearter, og mener dermed heller ikke, at jagt er årsag til faldende antal af disse arter. 
Patriotisk Selskab, Gyllingnæs A/S mener ikke, at det forekommer klart, hvilke naturtyper, der kan 
vurderes ud fra det beskrevne tilstandssystem. Det vurderes at være betænkeligt, at der fastsættes 
konkrete målsætninger, uden at ansvarsmyndighederne har de egnede værktøjer. 
 
Naturstyrelsen: 
Ud fra de seneste udmeldinger om bevaringsstatus og bestandsudvikling 2004-2009 fra DMU er 
prognosen for hvinand og stor skallesluger ændret fra Ukendt til Gunstig eller vurderet gunstig.   
Ang. jagt er denne nu bredt indbefattet under truslen Forstyrrelser. 
De kortlagte naturtyper vist i figur 4a og 4b har alle et tilstandsvurderingssystem, og på s. 19 står 
der, at der endnu ikke er udviklet et system til vurdering af tilstanden for en række lysåbne 
naturtyper, marine naturtyper, større søer, vandløb samt fugle og andre arter. Prognoserne for 
disse naturtyper og arter er baseret på den bedste tilgængelige viden, som nævnt s. 21. 
I øvrigt henvises til det generelle høringssvar under Tilstandsvurdering og bevaringsstatus 
 
8. Kommentarer til afsnittet Målsætning 
 
Høringssvar: 
DN mener, at målsætningerne for skarv, lille kobbersneppe og bjergand skal ændres. 
DOF, lokalafdeling Østjylland giver lokale oplysninger om antal af diverse fuglearter fra 
udpegningsgrundlaget. 
Danmarks Jægerforbund mener, at målsætningen for bjergand skal ændres, og for ederfugl kræves 
en sondring. 
Patriotisk Selskab, Gyllingnæs A/S påpeger, at et større antal svaner og gæs inden for få dage kan 
gøre betydelig afgrødeskade. Mener ikke, at der i lovgivningen er hjemmel til at inkludere 



yderligere arealer. Ikke sagligt at foreslå nøjagtige antal af arter; det bør som minimum angives som 
et interval. 
 
Naturstyrelsen: 
Antallet af fugle, som registreres i det enkelte område, kan variere meget fra år til år. Det skyldes 
både, at fuglene er mobile og kan vælge at slå sig ned andre steder, end i de udpegede områder, og 
at fordelingen mellem områderne kan variere betydeligt fra år til år. Men de årlige variationer kan 
også skyldes vejr, vind eller forvaltning på fuglenes overvintringssteder andre steder i verden. De 
data, som indberettes til EU, og som Danmark er forpligtet til at gøre en særlig indsats for, bygger 
derfor på minimum 12-års registreringer. Danmark har sidste gang indberettet data i 2005 og på 
baggrund heraf opdateret udpegningsgrundlaget i områderne i 2006 efter de EU-retningslinjer, der 
gælder herfor. Næste samlede datasæt vil foreligge i begyndelsen af 2012 med henblik på EU-
rapportering i 2013.  
Hverken svaner eller gæs er på udpegningsgrundlaget, se også svar under pkt. 2. Vildtskader 
reguleres af anden lovgivning. Det skal her præciseres, at yderliggere arealer til naturtyper og 
arter er tænkt fundet inden for Natura 2000-området, se også svar under pkt. 5. 
I øvrigt henvises til det generelle høringssvar under Målsætning. 
 
9. Revidering af udpegningsgrundlaget, da det indeholder naturtyper, som ikke findes i området 
 
Høringssvar: 
DLMØ påpeger, at planen omfatter skovtypen Bøg på morbund med kristtorn (9120), men at typen 
ikke er fundet i området. Der opfordres derfor til at revidere Habitatområdernes 
udpegningsgrundlag over for EU næste gang, det bliver muligt. 
 
Naturstyrelsen: 
Af Tillæg til basisanalyse fremgår, at der findes 0,13 ha med denne naturtype. Dette areal har været 
for lille til at kunne vises på figur 4b. Figurteksten revideres i planen, så dette fremgår. 
 
10. Kommentarer til afsnittet Indsatsprogram 
 
Høringssvar: 
Danmarks Jægerforbund ønsker præcisering af, hvad ordet forstyrrelser dækker over. Mener at det 
danske reservatnet virker og lever op til formålet. Ønsker koordineret indsats mod prædatorer. 
Ønsker undersøgelse af, om muslingefiskeriet er bæredygtigt. Foreslår genskabelse af stenrev i 
området. 
Greenpeace mener, at det er oplagt, at når et fiskeri erkendes som en trussel, så må det stoppes, og 
man bør ikke vente til de næste planperioder med at gribe ind. Regulering kan endda ske uden om 
EU. Muslingeskrab er særdeles ødelæggende for havnaturen, så for at sikre naturen inde i 
habitatområdet samt fuglenes fødegrundlag uden for området, bør muslingeskrab helt ophøre i 
Horsens Fjord. 
Patriotisk Selskab, Gyllingnæs A/S samt Patriotisk Selskab, Rathlousdal Gods mener, at et forbud 
mod fodring af råvildt vil være en indskrænkning af ejendomsretten, da en del af 
forretningsgrundlaget for de 2 ejendomme er jagtudlejning. 
 
Naturstyrelsen: 
Ovenstående fra Danmarks Jægerforbund menes indeholdt i planens retningslinjer 1.4, 1.5, 1.6, 3.3 
og 4.2. 



Ang. muslingeskrab henvises til det generelle høringssvar under Kommentarer til trussel- og 
forstyrrelsesvurderinger. 
Reduktion af fodring, som nævnt i retningslinje 1.1 er ikke møntet på fodring af råvildt, men på 
tilskudsfodring på ugødede, lysåbne naturtyper samt fodring af ænder lokalt i søer og vandhuller. 
Se i øvrigt det generelle høringssvar under Kommentarer til trussel- og forstyrrelsesvurderinger. 
 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 56 
 
I planen er det på baggrund af de indkomne bemærkninger præciseret, at arealreduktion ud over 
fragmentering også er en trussel for strandenge, ligesom tekst til figur 4b revideres, så det nævnes, 
at skovnaturtypen Bøg på morbund med kristtorn kun findes på et meget lille areal.  
 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 56 
 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer af teksten i trussels- og indsatsafsnittet: 
 
Planforslagets omtale af miljøfarlige stoffer som en konkret trussel er taget ud af den endelige 
Natura 2000-plan, og olieforurening nævnes nu kun som en trussel mod de marine naturtyper. 
 
Prognosen for hvinand og stor skallesluger er ændret fra Ukendt til Gunstig eller vurderet gunstig. 
 
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. 56 har SMV-
redegørelse 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. 56. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten, der vedrører Natura 2000-område nr. 56. 
 
Den offentlige høring har givet anledning til ændring af Natura 2000-planen som ovenfor nævnt.. 
 
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/Nyt_overvaagningsprogram, som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af 
de naturtyper og arter, som planlægningen omfatter. Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med 
FødevareErhverv og Kommunernes Landsforening overvåge fremdriften i den forudsatte 
forvaltningsindsats. 
 



Afsendere af høringssvar til Forslag til Natura 2000-plan nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for 
og Endelave: 
 

• ID520 - Odder Kommune 
• ID1033 - Hedensted Kommune 
• ID4021 - Horsens Kommune 
• ID1487 - DN 
• ID1707 - DLMØ 
• ID2197 - DOF Østjylland 
• ID2683 - WWF Verdensnaturfonden 
• ID2916 - DOF Sydøstjylland 
• ID2919 - Genganger (DOF Sydøstjylland: som ID2916) 
• ID3675 - Danmarks Fiskeriforening  
• ID3811 - Danmarks Jægerforbund 
• ID4009 - Patriotisk Selskab (Gyllingnæs A/S) 
• ID4015 - Patriotisk Selskab (Rathlousdal Gods) 
• ID4022 - Friluftsrådet Søhøjlandet 
• ID4023 - Greenpeace 
• ID1142 - Jørgen Lindved 

 



Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse 

for Horsens Fjord, havet øst for og Endelave (Natura 

2000-område nr. 56). 

Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og 

arter samt for skovbasisanalyser. 

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

områdevis blevet opgjort i basisanalyserne for hhv. Natura 2000-skovplanlægning, Natura 

2000-havplanlægning samt Natura 2000-planlægning for øvrige arealer. Basisanalyserne, der 

udgør en del af den færdige plan for Natura 2000-området, blev offentliggjort i 2007 og kan 

ses på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside (www.blst.dk/Natura2000plan). 

 

Dette tillæg opsummerer den viden, der – ud over basisanalysens – supplerende indgår som 

grundlag for Natura 2000-planen. Tillægget er opbygget med et indhold og en struktur, der 

svarer til basisanalysens opbygning. 

 

For nogle områder er der på baggrund af basisanalysen eller overvågningsdata mv. foretaget 

ændringer i udpegningsgrundlaget. Det gældende udpegningsgrundlag kan ses i figur 2 i na-

turplanen. I det tilfælde at nye arter er tilføjet udpegningsgrundlaget er vurderinger af deres 

levestedsareal opgjort i dette bilag. 

 

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

skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer og/eller en genkortlægning af i første omgang 

oversigtligt kortlagte arealer. De ny- eller genkortlagte arealer har bidraget med ny viden af 

betydning for Natura 2000-planerne. 

 

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

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

skovnaturtyper. 

 

I nogle områder er der endvidere sket væsentlige ændringer i driften, igangsat naturgenopret-

ningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af basisanalyserne. 

 

1. BESKRIVELSE AF OMRÅDET 
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Områdets afgrænsning er blevet ændret, idet det er blevet udvidet med 3300 ha hav i form af 

naturtypen rev (1170), men områdets overordnede naturindhold er uændret, da naturtypen 

allerede var på udpegningsgrundlaget.  

 

2. TILFØJELSER TIL UDPEGNINGSGRUNDLAGET 

I basisanalysens afsnit 7 er omtalt væsentlige nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af 

arter eller naturtyper, der ikke var en del af områdets oprindelige udpegningsgrundlag. Der er 

desuden fremkommet yderligere oplysninger om naturtyper og arter i forbindelse med over-

vågning og kortlægning udført 2006-2008. Disse arter og naturtyper er vurderet i forbindelse 

med en revision af udpegningsgrundlaget. Det aktuelle udpegningsgrundlag fremgår af figur 2 

i naturplanen – og af By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 

Følgende naturtyper: Grå/grøn klit (*2130), kransnålalge-sø (3140), brunvandet sø (3160), 

kalkoverdrev (6210), surt overdrev (*6230), tidvis våd eng (6140), bøg på mor med kristtorn 

(9120), stilkege-krat (9190) og skovbevokset tørvemose (91D0) er tilføjet det oprindelige ud-

pegningsgrundlag. 

 

3. NYE DATA OM NATURTYPER OG ARTER 

Første runde af kortlægningen af EF-habitatområdernes naturtyper blev foretaget i perioden 

2004-2005. I første omgang blev kun 18 lysåbne naturtyper samt skovnaturtyper på fred-

skovspligtige arealer kortlagt. I løbet af 2007 og 2008 er der foretaget kortlægning af flere 

lysåbne naturtyper, og der er kortlagt skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer, Ende-

lig er der foretaget genkortlægning af områder, som kun blev kortlagt oversigtligt/stikprøvevist 

i første runde. 

Nye data om areal og antal forekomster af naturtyper i dette Natura 2000-område fremgår af 

nedenstående tabel 1. Ud over de nævnte naturtyper er der i habitatområdet kortlagt et min-

dre udvalg af områdets vandhuller. 

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

turtyper eller væsentlige ændringer i forhold til oplysningerne i basisanalysens afsnit 2 eller 7. 

Data om nye arter er medtaget såfremt der er nye oplysninger i forhold til basisanalysens af-

snit 7. 

 
Nr. Naturtype Regi- 

streret  

areal (ha) 

Antal 

fore- 

komster 

Kilde 
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Terrestriske naturtyper        

1220 Strandvolde med flerårige   3 

3140 Kransnålalge-sø   3 

Skovnaturtyper         

9120 Bøg på mor med kristtorn 0,13  4 

91D0 *Skovbevokset tørvemose 2,64  4 

Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 52. Data stammer fra 

1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Århus Amts og Vejle Amts overvågning i perio-

den 1988-2006. 2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende 

kortlægning 2007-08 (DEVANO). 4) SNS´s skovkortlægning. Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. 

vandnaturtyper) kan ses på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside under ”Se på kort”. *Prioriteret 

naturtype.  

 

4. SUPPLERENDE TRUSSELSVURDERING 

 
I basisanalysen blev der præsenteret en trusselvurdering og tilstandsdata for de forskellige 

naturtyper og arter. Hvad angår de ny- og genkortlagte naturtyper vurderes disse forhold at 

være afspejlet i henholdsvis struktur- og artstilstand, som kan ses på By- og Landskabsstyrel-

sens hjemmeside under ”Se på kort”. Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtilstan-

den, som fremgår af figur 4 i naturplanen. De registrerede data (strukturparametre og 

artslister) for de enkelte forekomster kan endvidere ses i den fællesoffentlige naturdatabase på 

www.naturdata.dk.  

 

Ud over basisanalysens opgørelse af trusler mod områdets naturindhold er der nedenstående 

tilføjelser og ændringer.  

4.1 Belastning af naturområder med luftbårent kvælstof 

I tabel 2 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som kommunevise gennemsnit 

af 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 

(%) 

Odder 9 7 16 35% 

Horsens 11 8 19 39% 

Hedensted 11 8 19 39% 
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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 ammoni-

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

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

Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i de kommuner, hvori Natura 2000-området ligger, er 18 

kg N/ha/år, hvilket er lidt højere end 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 stor indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Ned-

faldet af NOx’er – der overvejende stammer fra transport, energiproduktion og industri – er lidt 

lavere end landsgennemsnittet. 

Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 

Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbelastningen af et naturområ-

de variere alt efter om der ligger husdyrbrug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er hus-

dyrbrug i nærområdet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper 

varierer i forhold til ruheden. Der er f.eks. stor forskel på, hvor meget der afsættes på en skov 

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

ruhed og mindre afsætnings-overflade). Der er derfor foretaget en korrektion af de kommune-

vise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige naturtypers ruhed inden 

for Natura 2000-området. Ruheden af naturarealerne er vurderet på baggrund af den vedplan-

tedækning, som er registreret ved kortlægningen. 

 

Korrektionen er foretaget ved hjælp af en metode beskrevet i Ammoniakmanualen (Skov- og 

Naturstyrelsen, 2003) opdateret som beskrevet i boksen nedenfor. Der er ikke tale om en ek-

sakt beregning, men om en forholdsvis grov overslagsberegning, der dog giver en indikation af 

om, og i givet fald hvor meget tålegrænserne er overskredet for de forskellige naturtyper. Der-

for kan overslagsberegningerne ikke direkte indgå i myndighedsbehandling af N-belastning fra 

konkrete husdyrbrug/virksomheder. 

Overslagsberegningerne viser, at kvælstofnedfaldet på størsteparten af naturområderne i Na-

tura 2000-område nr. 56 ligger mellem 10 og 20 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale hus-

dyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed. Størsteparten af skovene belastes dog med op 

til 25 kg N/ha/år. Også en del af kalkoverdrevene belastet med op til 25 kg N/ha/år. 

 

  
Tålegrænse-
interval 

Kvælstofafsætning 
overslag (kg N/ha/år)

Naturtype kg N/ha/år 10-15 15-20 20-25 
Énårig strandengsvegetation (1310) 30-40  100%
Strandeng (1330) 30-40  24% 76%
Grå/grøn klit (2130) 10-20 (b) 100%
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Tør hede (4030) 10-20 100%
Kalkoverdrev (6210) 15-25  58% 42%
Surt overdrev (6230) 10-20 100%
Tidvis våd eng (6410) 15-25 (f) 100%
Rigkær (7230) 15-25 (c) 84% 16%
Elle- og askeskov (91E0) 10-20 (b,j) 100%
Bøg på muld (9130) 10-20 (b,j) 100%
Ege-blandskov (9160) 10-20 (b,j) 38% 62%
Stilkege-krat (9190) 10-20 (b,j) 100%
Skovbevokset tørvemose (91D0) 10-20 (b,j) 100%
Total   18% 63% 20%

 

Tabel 3. Overslag over tålegrænseoverskridelser i Natura 2000-området. For hver naturtype er angivet 

naturtypens tålegrænseinterval og andelen af det samlede areal i forskellige intervaller af belastninger. 

Tålegrænsen for et konkret naturområde vil typisk ligge indenfor tålegrænseintervallet. 

Belastninger, hvor den lokale N-belastning ligger under den nedre grænse i tålegrænseintervallet (tåle-

grænsen ikke overskredet), er markeret med grønt, N-belastninger, der ligger indenfor tålegrænseinter-

vallet (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 

 

Som det fremgår af tabel 3 gælder det for alle naturområder i Natura 2000-området, undtagen 

strandeng og enårig strandengsvegetation, at de enten er eller kan være negativt påvirket af 

luftbårent kvælstof. Værst ser det ud for de meget næringsfattige naturtyper grå/grøn klit, tør 

hede samt alle skovnaturtyper, bortset fra stilkege-krat, hvor den høje ende af tålegrænsein-

tervallerne for kvælstofpåvirkning er overskredet for hele eller store dele af arealerne (vist 

med rødt). Hertil kommer strandvolde med flerårige, kransnålalge-sø og bøg på mor med 

kristtorn, som ikke er vist i tabel 3. 

Den lave ende af intervallet er overskredet for de resterende kortlagte naturtyper (vist med 

gult). 

Det skal dog bemærkes, at naturtypen strandeng inkluderer en meget kvælstoffølsom vegeta-

tion på tuer af gul engmyre, som bl.a. findes på strandengsarealer på Endelave. 



 8

Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og sammenligning 

med andre beregninger 

Den præcise størrelse af kvælstofbelastningen på et konkret naturområde er vanskelig at be-

stemme. Der kan enten foretages målinger (som er tidskrævende, omkostningstunge og usik-

re, da de som regel kun repræsenterer en kortere måleperiode og derfor skal omregnes til 

”normale” forhold), eller der kan foretages modelberegninger med modeller af forskellig art, 

hvoraf nogle er meget ressourcekrævende og omkostningstunge, mens andre har karakter af 

overslagsberegninger. Resultater fra alle modelberegninger er typisk behæftet med en for-

holdsvis høj usikkerhed. 

Overslagsberegninger i basisanalysen 2006 og i dette tillæg (2009): De nye overslagsbereg-

ninger, der er præsenteret ovenfor, viser især på de meget tilgroede naturområder en lavere 

belastning på de fleste lysåbne naturområder end de overslagsberegninger, der blev lavet i 

2006 i forbindelse med basisanalysen. Forskellen skyldes, at korrektionsfaktoren i forhold til 

naturområdets ruhed er revurderet, og der er anvendt opdaterede tal for kommunevise gen-

nemsnitsdepositioner, geografisk fordeling af dyreenheder (CHR) og samlet N-emission på 

landsplan. Til forskel fra de daværende beregninger er der nu også beregnet kvælstofnedfald 

til skovnaturtyper. De nye overslagsberegninger vurderes at være mere retvisende end over-

slagsberegningerne fra 2006 – og de dækker ensartet alle landets Natura 2000 områder. 

Overslagsberegningerne skal alene anvendes til at give et foreløbigt overblik over omfanget af 

tålegrænseoverskridelser til brug ved vurdering af gunstig bevaringsstatus, ikke til konkret 

sagsbehandling. 

 

5. SUPPLERENDE MODSATRETTEDE INTERESSER 

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

modstridende interesser.  

 

6. ÆNDRET NATURFORVALTNING OG PLEJE 

Der er kendskab til følgende ændret naturforvaltning eller pleje inden for dette Natura 2000-

område:  

• Nygravning og restaurering af et antal ynglevandhuller ti l springfrø på 

Endelave. 

• Igangsætning af afgræsning af strandengsarealer med kødkvæg på Ende-

lave som led i LIFE Nature kystlaguneprojektet. 
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
Miljørapport for N56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. 
 
Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og 
programmer have sin egen miljørapport. Rapporten skal indeholde oplysninger, der følger af bilag 1 
i loven.       
 
a) Planens indhold, hovedformål og andre relevante planer 
 
Indhold 
Natura 2000-planen består af 1) en basisanalyse, 2) en målsætning af det enkelte område, 3) et 
indsatsprogram, der angiver retningslinjer for planens gennemførsel. Der er udarbejdet en 
overordnet målsætning for hele Natura 2000-området samt konkrete målsætninger og afvejning af 
modstridende naturinteresser. Indsatsprogrammet angiver både generelle og konkrete retningslinjer 
for den forvaltning, der skal implementeres i 1. planperiode (6 år og 12 år for fredskovspligtige 
arealer) startende fra 2010. Endelig er der en kort beskrivelse af sammenhæng til vandplanen og et 
oversigtsskema, der opsummerer Natura 2000-planen jf. naturtyper og arter på områdets 
udpegningsgrundlag. 
 
Formål 
Planens mål på sigt er skitseret nedenfor. Indsatsen i 1. planperiode skal sikre eksisterende 
naturværdier på udpegningsgrundlaget og starte en proces, der genopretter akut truet natur under 
hensyntagen til eventuelle modstridende naturinteresser. For området gælder følgende overordnede 
målsætning:  
 
Det overordnede mål for området er: Fjordområdets hav- og kystnatur udgør et stort, sammenhæn-
gende naturområde med naturlig dynamisk udvikling af kystnaturen og med udbredte yngle- og 
rasteområder for hav- og kystfugle og havpattedyr. 
 
De marine naturtyper sandbanker, vadeflader, laguner, bugter og rev og kystnaturtyperne 
strandvold med flerårige planter, enårig strandengsvegetation, strandeng og grå/grøn klit er i en 
gunstig (god-høj) naturtilstand. Dette gælder også for tør hede, kalkoverdrev, surt overdrev og 
rigkær.  
Inden for området prioriteres særligt fuglearterne dværgterne, splitterne, ederfugl og skarv og 
deres levesteder. 
 
Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje og 
hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder.  
  
Relevante planer 
I Lerdrup Vig Vildtreservat på 872 ha (heraf 30 ha land) har der på Alrø Polder siden 1976 været 
reservat med forbud mod færdsel i fuglenes yngletid. Der er i reservatet forbud mod jagt på 
vandfugle. 
 
I Endelave Vildtreservat har der siden 1999 været udlagt et område øst for færgelejet ved Endelave 
By på 190 ha søterritorium, hvor der er forbud mod jagt.  
 



Vorsø Naturreservat på 895 ha (heraf 65 ha land): Der er jagtforbud omkring Vorsø og 
færdselsforbud hele året til Vorsø og småholme. Hele Vorsø (ca. 48 ha) er udlagt til naturlig 
succession og urørt skov, hvor naturen får lov at råde. 
 
I det fredede område Øvre på Endelave er der iværksat rydning af bjergfyr samt fåregræsning for 
at fremme hede og strandvoldssystem og for at åbne for lys til bredderne af de brunvandede søer. 
 
Der er igangsat rydning og genoptagelse af afgræsning i springfrøernes kerneområder på 
Endelave. Horsens Kommune har med et vandhulsprojekt i området yderligere styrket indsatsen for 
de sjældne padder springfrøen og strandtudsen. Indsatsen kan generelt medvirke til at forbedre 
forholdene for en række af områdets fugle.  
Horsens Kommune har planlagt at påbegynde rydningen af rynket rose på Øvre, Endelave i 2010. 
 
MVJ-aftaler specielt på Alrø og på Endelave har sikret lysåbne forhold på strandengene og har 
dermed forhindret forarmning. 
 
Pleje af laguner og strandenge og dermed også de tilknyttede yngle-fugle og strandtudser indgår i 
et EU-støttet internationalt LIFE Nature-projekt med titlen ”Rehabilitation of the Baltic Coastal 
Lagoon Habitat Complex”. Dele af projektet indeholder sikring af helårsgræsning på strandenge 
på Hjarnøs sydside og på Kloben og Flasken på Endelave. Ved Flasken afgræsses med Galloway 
kvæg. Desuden foretages der oprensning af en mindre lagune på Hjarnø, som bl.a. er ynglested for 
strandtudser. Der er og vil blive etableret skrab på strandenge på Hjarnø og på Flasken, Endelave 
på den indre strandeng landværts Strandvejen for at redde strandtudsebestandene fra at uddø. 
 
Græsning med kreaturer på strandenge og rigkær i fredningen på Amstrup Enge ved Åkær Å´s 
udløb i Horsens Fjord har foregået siden 1984. Området indgår som en lille del af en større 
fredning på nord-siden af Horsens Fjord.  
 
Natura 2000-områderne vil fremgå af landsplandirektivet (de tidligere regionplaner). Disse skal 
indeholde retningslinjer i overensstemmelse med bekendtgørelsen om udpegning og administration 
af internationale beskyttelsesområder nr. 408 af 1. maj 2007. Det betyder, at landsplandirektivet 
skal indeholde retningslinjer, der i overensstemmelse med direktivforpligtelserne kan understøtte 
områdernes bevaringsmålsætninger. Landsplandirektivet indeholder derfor ikke udlæg af nye 
arealer til byzone, sommerhusområde, nye større vejanlæg, øvrige trafik og tekniske anlæg eller 
væsentlige udvidelser eller nye områder til råstofindvinding på land mv., mens der kan være 
retningslinjer, der bidrager til at sikre naturforholdene, jf. bestemmelser i bekendtgørelsens § 5. 
 
Der vil derfor ikke med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger og retningslinjer for den 
efterfølgende kommunale planlægning være modstrid mellem den og landsplandirektivet. 
 
b) Nul - alternativ  
 
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift for at sikre og opretholde 
gunstig bevaringsstatus det gælder fx en række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i 
ugunstig tilstand tiltag, der kan imødegå forringelse. Planen vil sikre fortsatte levesteder for spættet 
sæl. 
 



Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil arealreduktion/fragmentering fortsat true 
strandenge, tør hede, kalkoverdrev, sure overdrev, tidvis våd eng og rigkær.  
 
Næringsstofbelastning med kvælstof fra luften vil fortsat true grå/grøn klit, kransnålalge-søer, 
brunvandede søer, tør hede, kalkoverdrev, sure overdrev, tidvis våde enge, rigkær samt alle 
skovnaturtyperne, mens næringsbelastning i form af fosfor og kvælstof fra diffuse kilder fortsat vil 
udgøre en trussel mod sandbanker, vadeflader, laguner, bugte og rev. Næringsstofbelastningen vil 
fortsat påvirke de arter, som finder føde i de marine områder, nemlig bjergand, ederfugl, fløjlsand, 
og hvinand. Også stor skallesluger og skarv, der begge lever af fisk, vil fortsat blive påvirket 
negativt.  
 
Miljøfarlige stoffer og olieforurening vil fortsat være en trussel for dyre- og plantelivet på 
naturtyperne sandbanker, vadeflader, laguner, bugte og rev og for fuglene skarv, bjergand, ederfugl, 
fløjlsand, hvinand og stor skallesluger. Sælers reproduktionsevne og immunforsvar vil fortsat være 
truet af miljøfarlige stoffer. 
 
Tilgroning i form af uønsket opvækst af træer og buske og tætte bestande af græsser og urter vil på 
grund af manglende afgræsning fortsat være en trussel mod alle de lysåbne naturtyper, og hermed 
forringes ynglemulighederne fortsat også for klyde, og rastemulighederne for hjejle og lille 
kobbersneppe. Massiv indvandring af vadegræs på vadeflader, i laguner, på enårig 
strandengsvegetation og på strandenge vil fortsat true disse naturtypers naturlige vegetation. 
Bredderne på de brunvandede søer på Endelave vil fortsat blive overvokset af træer.  
 
Uhensigtsmæssig hydrologi i form af dræn og grøfter vil fortsat påvirke hydrologien i strandenge 
og potentielle, nu tilgroede områder af tidvis våd eng og rigkær.  
 
Uhensigtsmæssig drift vil fortsat medføre, at skovnaturtyperne forringes eller ødelægges, f.eks. ved 
forstyrrelse af jordbunden i form af jordbearbejdning eller kørsel i skovbunden i bøg på muld. 
Desuden vil den utilstrækkelige beskyttelse af alle skovnaturtyperne mod bl.a. konvertering til 
andre træarter fortsætte. 
 
Invasive arter som rynket rose vil fortsat være en trussel mod de lysåbne naturtyper som 
strandvolde med flerårige planter, strandenge, grå/grøn klit, kalkoverdrev og tidvis våd eng. På 
Endelaves nordspids Øvre vil bjergfyr fortsat skygge bredderne af de brunvandede søer og invadere 
den tørre hede, ligesom kæmpe-bjørneklo fortsat vil invadere strandengene.  
 
Der vil fortsat lokalt være fare for forstyrrelser af ynglefuglene, der er følsomme for forstyrrelser i 
yngleperioden og af trækfuglene, der er følsomme for forstyrrelser på deres rastepladser. Desuden 
kan ræv, mink samt større mågearter fortsat reducere ynglesuccessen. Der er dog adgangsforbud i 
yngleperioden til de vigtigste lokaliteter for både sæler (1. april til 1. oktober) og fugle (1. april til 1. 
juli). 
   
Fiskeri med bundslæbende redskaber, hvorved der sker en fysisk ødelæggelse af sandbanker, 
bugter, rev, dels ved fjernelse af bundflora og bundlevende dyr, og dels ved fjernelse af hårdbund, 
sten og skaller, kan fortsat være en trussel mod områdets marine naturtyper. Omfanget af det 
aktuelle fiskeri kendes ikke. Fiskeriet kan dermed også fortsat være en trussel for de fuglearter, som 
søger deres føde her, nemlig bjergand, ederfugl, fløjlsand, hvinand og stor skallesluger. Jagt på 



søterritoriet kan fortsat lokalt have en stor forstyrrelseseffekt på de samme arter tillige med hjejle og 
lille kobbersneppe. 
 
Desuden kan ræv, mink samt større mågearter fortsat reducere ynglesuccessen for havterne, klyde, 
skarv og splitterne. Specielt for dværgterne, som i øjeblikket slet ikke yngler i området, er mangel 
på rævesikre redeplaceringsmuligheder en trussel.  
 
 
Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for: 

- Spættet sæl, fordi områdets bestand, som yngler på Svanegrunden og Møllegrunden 
vurderes at være stabil eller stigende. 

 
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for: 

- Sandbanker, vadeflader, laguner, bugte og rev på grund af stor belastning af næringsstoffer 
og miljøfarlige stoffer fra oplandet og fra havbrug samt invasive arter. For sandbanker, 
bugte og rev også på grund af eventuel negativ påvirkning fra fiskeri med slæbende 
redskaber. Prognosen for fiskeriets påvirkning er ukendt – både i forhold til fiskeriets 
omfang og påvirkning samt hvilken naturtilstand, der skal sikres i forhold til direktivets krav 
om gunstig bevaringsstatus. 

- Énårig strandengsvegetation og lavvandede marine naturtyper pga. tilgroning med 
vadegræs. 

- Strandvolde med flerårige planter og grå/grøn klit på grund af tilgroningstrussel med den 
invasive art rynket rose. For grå/grøn klit er højeste ende af tålegrænseintervallet for N-
belastning desuden overskredet. 

- Strandenge på grund af tilgroning, udtørring, forekomst af problemarter og invasive arter 
samt fragmentering. 

- Kransnålalge-søer og brunvandede søer på grund af at laveste ende af tålegrænseintervallet 
for N-belastning er overskredet, og bredderne er overgroet af den invasive art bjergfyr ved 
de brunvandede søer.  

- Tør hede, kalkoverdrev, surt overdrev, tidvis våd eng og rigkær på grund af tilgroning, på 
grund af at den laveste ende af tålegrænseintervallet for N-belastning er overskredet (for tør 
hede er den højeste ende af tålegrænseintervallet overskredet på hele arealet), forekomst af 
invasive arter samt fragmentering, randeffekt og reduktion af areal. Rigkær vurderes endvi-
dere at være belastet af næringsstoffer fra tilstrømmende grundvand. 

- Alle skovnaturtyperne (bøg på mor med kristtorn, bøg på muld, ege-blandskov, stilkege-krat, 
skovbevokset tørvemose samt elle- og askeskov) på grund af atmosfærisk kvælstofbelastning. 

- Gråsæl på grund af forstyrrelser på potentielle ynglesteder.  
- Alle 5 udpegede ynglefuglearter: dværgterne, havterne, klyde, skarv og splitterne på grund 

af for få egnede og tilpas uforstyrrede ynglelokaliteter. For skarvs vedkommende tillige på 
grund af fødemangel. 

         -     Trækfuglene bjergand, ederfugl, skarv, fløjlsand og lille kobbersneppe på grund af føde-
mangel som følge af effekter af iltsvind, samt mulig effekt af fiskeri og jagt. Prognosen for 
fiskeriets påvirkning er ukendt – både i forhold til fiskeriets omfang og påvirkning samt 
hvilken naturtilstand, der skal sikres i forhold til direktivets krav om gunstig bevaringssta-
tus.  

 
 
 



Bevaringsstatus er ukendt for: 
     -     Hjejle, hvinand og stor skallesluger. Der er mangelfuld viden om arternes bestandsudvikling 

i området.  
 
c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Forekomsterne af énårig strandengsvegetation, strandeng, tør hede, kalkoverdrev, sure overdrev, 
tidvis, våd eng, og rigkær udvides og sammenkædes, hvor det er naturmæssigt muligt. For 
vandnaturtyperne reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen. 
 
Etablering af skrab til ynglesteder for strandtudse i eksisterende lavninger medfører små 
indskrænkninger i strandengsarealet. De indgår dog efter etablering som en integreret del af 
strandeng og forbedrer forholdene væsentligt både for strandtudser og andre paddearter samt for 
ynglende og trækkende fuglearter tilknyttet strandengen. 
 
 
d) Eksisterende miljøproblemer 
 
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er systematisk beskrevet i planen. 
Planens mål er, at sikre udpegningsgrundlaget mod disse trusler herunder prioritering i tilfælde af 
modstridende naturinteresser.  
 
 
e) Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Planen er en udmøntning af EU's Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv implementeret i dansk lov 
via Miljømålsloven. Planen vil sikre, at areal og tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for 
udpegede arter ikke går tilbage eller forringes. Samtidig vil der ske en særlig indsats for truede 
naturtyper og arter, hvilket er afspejlet i statens retningslinjer for 1. planperiode. For Horsens Fjord, 
havet øst for og Endelave gælder: 
 

1.1 Reduktion af kvælstof-deposition på områdets habitatnaturtyper forventes at ske gennem 
en kommende ændring af husdyrgodkendelsesloven jf. regeringsudspillet Grøn Vækst, 
april 2009. Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, herunder fra 
dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, spildevand og fodring. For marine naturty-
per, søer og vandløb reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen.  

1.2 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi på strandvolde med 
flerårige planter, enårig strandengsvegetation, strandenge, grå/grøn klit, tidvis våd eng 
og rigkær. Det undersøges nærmere, hvor der er behov for at skabe en mere 
hensigtsmæssig hydrologi i skovnaturtyperne, og disse steder sikres den for 
skovnaturtyperne mest hensigtsmæssig hydrologi. 

1.3 De lysåbne terrestriske naturtyper skal sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje. 
Skovnaturtyperne skal sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje. I særlige tilfælde 
kan permanent ophør af drift i skovnaturtyper (urørt skov) være nødvendig for at opfylde 
direktivforpligtigelsen, primært på arealer, som i forvejen i en længere periode har haft 
minimal eller ingen hugst. 

1.4 Der sikres velegnede levesteder med minimal påvirkning fra prædatorer for havterne, 
klyde og splitterne. 



1.5 Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkelte arts sårbarhed over for 
forstyrrelse for gråsæl, spættet sæl, havterne, dværgterne, splitterne, klyde, skarv, 
bjergand, fløjlsand, ederfugl, hjejle, hvinand, lille kobbersneppe og stor skallesluger. 
Skov- og Naturstyrelsen undersøger og vurderer, hvor og i hvilket omfang, der er behov 
for konkret indsats.  

1.6 For de marine naturtyper sandbanker, bugter og rev sikres det, at projekter og 
aktiviteter ikke skader lokaliteterne og dermed trækfuglene bjergand, fløjlsand, hvinand 
og stor skallesluger.  

      1.7      Invasive arter og problemarten vadegræs bekæmpes og deres spredning forebygges så 
vidt muligt og vha. bedst kendte metode. 

 
 
I henhold til vandplanen vil en gennemførsel af planen for hovedvandopland Horsens Fjord under 
vandrammedirektivet vurderes at indebære, at følgende del af Natura 2000-planens indsatsprogram 
bliver udført: 
 

• Reduktion af tilførslen af næringsstoffer til marine områder, der således også sikrer 
gode fourageringsforhold for bjergand, ederfugl, fløjlsand, hvinand og stor 
skallesluger. 

• Sikre at fiskeri efter blåmuslinger ikke skader naturtyperne sandbanker og rev og 
dermed fourageringsområder for bjergand, ederfugl, fløjlsand, hvinand og stor 
skallesluger. 

• Reduktion i tilførslen af miljøfarlige, forurenende stoffer til de marine områder, så det 
sikres, at disse stoffer ikke medfører en negativ påvirkning af områdets dyre- og 
planteliv. 

 
 
f) Planens indvirkning på miljøet 
 
I tabel 1 herunder er gennemgået planens sandsynlige indvirkning på en række faktorer ifølge 
lovens bilag 1f, i de tilfælde hvor de vurderes at være af væsentlig betydning.  
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Redegør for indvirkning 

Biologisk mangfoldighed x  Sikring og forbedring. 
Befolkningen x  De rekreative oplevelser i tilknytning til 

området sikres eller forbedres via et 
forbedret naturgrundlag. 

Menneskers sundhed x  Nedsat næringsstofbelastning betyder 
forbedrede levevilkår for fisk og skaldyr i de 
marine områder. 
Forbedrede rekreative oplevelser har 
indirekte positiv indflydelse på menneskers 
sundhed, idet den rekreative udnyttelse må 



forventes at stige. 
Fauna og flora x  Sikring og forbedring. Understøtter 

udpegningsgrundlagets arter og naturtyper 
samt habitatdirektivets bilag IV-arter i 
området. Understøtter endvidere en lang 
række andre arter af planter, dyr og fugle. 

Jordbund x  De steder hvor der genskabes rigkær vil 
frøpuljen og formentlig også jordens 
surhedsgrad ændre sig. 

Vand x  Er redegjort for – se i øvrigt vandplan for 
hovedvandopland Horsens Fjord. 

Luft  x  
Klimatiske faktorer  x  
Materielle goder  x  
Landskab x  Et varieret landskab bestående af forskellige 

landskabstyper fastholdes og udbygges. 
Fragmentering af landskabet imødegås. 

Kulturarv, herunder kirker  x  
Arkitektonisk arv  x  
Arkæologisk arv  x  

Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række miljøforhold.  
 
 
g) Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på miljøet 
 
Planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i tabel 1. Vedrørende modstridende 
naturinteresser følger prioriteringen statens retningslinjer. Fragmentering af naturtyper og levesteder 
er imødegået ved genskabelse af énårig strandengsvegetation, strandeng, tør hede, kalkoverdrev, 
sure overdrev, tidvis våd eng og rigkær. 
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
 
Sigtelinie 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder for arter 
 

2.1 Forekomster af strandeng, tør hede, kalkoverdrev, surt overdrev, tidvis våd eng og 
rigkær søges udvidet og sammenkædet, hvor de naturgivne forhold gør det muligt. 

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

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

3.2 Skovnaturtyper sikres. 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 skovna-
turtype. 

3.3 Der sikres beskyttelse mod ødelæggelse af rev. 
 
 
 
 



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

4.1 Arealet med tør hede søges øget med i størrelsesordenen 9-12 ha. Arealet med 
henholdsvis kalkoverdrev, surt overdrev, tidvis våd eng og rigkær søges øget hver med i 
størrelsesordenen 2-3 ha. 

4.2 Ynglelokaliteterne for splitterne og potentielle ynglelokaliteter for dværgterne søges 
sikret mod uhensigtsmæssige forstyrrelser i yngleperioden. Truslen fra prædatorer som 
ræv, mink og sølvmåger søges minimeret. 

 
 
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 foretaget følgende valg: 
 
Etablering af skrab til ynglesteder for strandtudse i eksisterende lavninger medfører små 
indskrænkninger i strandengsarealet. De indgår dog efter etablering som en integreret del af 
strandengen og forbedrer forholdene væsentligt både for strandtudser og andre paddearter samt 
for ynglende og trækkende fuglearter tilknyttet strandengen. Indgrebet i strandengsarealet vurderes 
således at forbedre og ikke forringe arealets økologiske integritet. 
 
 
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 bevaringsstatus for områdets udpegningsgrundlag og den biologiske mangfoldighed 
generelt samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
Der er foretaget en prioritering af de marine naturtyper sandbanker, vadeflader, laguner, bugter og 
rev, af kystnaturtyperne strandvold med flerårige planter, enårig strandengsvegetation, strandeng og 
grå/grøn klit samt af de lysåbne naturtyper tør hede, kalkoverdrev, surt overdrev og rigkær. 
Ligeledes prioriteres dværgterne, splitterne og skarv. 



 
Hvis ikke planen iværksættes, vil bl.a. tilgroning og forstyrrelser fortsætte og medføre en forringet 
status for de prioriterede dele af områdets udpegningsgrundlag. 
 
Planen betyder, at de rekreative oplevelser i tilknytning til området forbedres via et forbedret 
naturgrundlag, nedsat næringsstofbelastning via vandplanen og en forbedret styring af rekreative 
udfoldelser. 
 
En gennemførelse af planen vil ikke få negative konsekvenser for nogle af de naturtyper og arter, 
der udgør områdets udpegningsgrundlag.  
 
Planens gennemførelse vurderes tilsvarende ikke at få negative konsekvenser for bilag IV-arter i 
området, herunder formentlig flere arter flagermus, strandtudse samt springfrø. 
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Rettelsesblad til Natura 2000-plan nr.56 Horsens Fjord, havet øst for 
og Endelave   
    
 

 
 
 
 
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. 56 er indsat neden for:  
 
Ny figur 4 og kommenterende tekst (i dette område berører ændringerne udelukkende tør hede og 
skovnaturtyper): 
 
 
”Ny figur 4 
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  Natur-/skovtilstand:   I           II           III         IV          V           Ej vurderet 
 
Figur 4a. Naturtilstand for strandeng og tør hede. De mindre udbredte naturtyper er gengivet i 
figur 4b. Tør hede er medtaget her for at illustrere forskellen i udbredelse. 
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Figur 4b. Natur-/skovtilstand for de af Natura 2000-områdets naturtyper, som er tilstandsvurderet, eksklusiv strandeng og 
tør hede, som er vist i figur 4a.”



NOTAT   

”31 % af hederne er i ugunstig (moderat) naturtilstand (klasse III), hvilket især skyldes en 
ringe strukturtilstand.” 
 
”For skovnaturtyperne ege-blandskov, stilkege-krat og skovbevokset tørvemose er hele arealet 
i god skovtilstand (klasse II). Knap 40 % % af arealet med bøg på muld er i god skovtilstand, 
mens det resterende areal (60 %) er i ugunstig (moderat) skovtilstand (klasse III), hvilket 
skyldes en moderat struktur (strukturklasse III). Hele arealet med elle-/askeskov er i gunstig 
skovtilstand med næsten 50 % af arealet i høj skovtilstand (klasse I).” 
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Natura 2000 - Basisanalyse: 

 

HORSENS FJORD, HAVET ØST FOR OG ENDELAVE 

INDLEDNING 

Natura 2000 områder 

Natura 2000 områderne er et europæisk netværk af internationale naturbeskyttelses områder 

udpeget i henhold til EF's FUGLEBESKYTTELSESDIREKTIVET til (af 1979) samt HABITATDIREKTIVET 

(af 1992). 

Natura 2000 planlægning 

I medfør af Lov om Miljømål skal der med udgangen af 2009 foreligge en Natura 2000-plan for 

hvert af disse områder. Planerne vil udgøre grundlaget for at iværksætte den nødvendige 

forvaltningsindsats for at sikre eller genoprette de udpegede internationale 

naturbeskyttelsesområder og vil være grundlag for myndighedsudøvelsen i øvrigt.  

 

Planerne består af: 

• En basisanalyse  

• En målfastsættelse  

• Et indsatsprogram 

Basisanalyse 

Hensigten med at udarbejde en basisanalyse for Natura 2000-områderne er at opnå kendskab til 

udbredelsen af de naturtyper og levesteder for de arter, som det enkelte område er udpeget for. 

Derudover skal der også udarbejdes en vurdering af naturtypernes og arternes nuværende tilstand 

og en foreløbig vurdering af trusler. Hermed opnås et faktuelt grundlag for den konkrete prioritering 

af forvaltningsindsatsen, således at det kan dokumenteres, at den nødvendige indsats for at leve op 

til habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne iværksættes. 

Amterne er ansvarlige for at udarbejde basisanalyser for det åbne land og de kystnære farvande i 

de enkelte Natura 2000 områder, mens staten skal forestå arbejdet for skovbevoksede 

fredskovsarealer samt på det åbne hav. Natura 2000 basisanalyserne skal færdiggøres senest den 

1. juli 2006.  

Efter basisanalysen varetages den videre Natura 2000-planlægning af staten. 
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Mål for naturtilstanden 

Målene for det enkelte Natura 2000-områdes naturtilstand fastsættes på baggrund af blandt andet 

basisanalysen. Det overordnede mål er at sikre eller genoprette GUNSTIG BEVARINGSSTATUS for 

de arter og naturtyper, der er på de enkelte områders udpegningsgrundlag. 

 

Indsatsprogram 

Natura 2000-planen indeholder desuden et indsatsprogram, som prioriterer den kommunale indsats 

og de virkemidler, der skal til for at opnå de fastsatte mål. Indsatsprogrammer fastlægger bindende 

retningslinjer for udarbejdelse af de efterfølgende kommunale handleplaner.  

 

Kommunal handleplan 

Endelig skal kommunerne udarbejde handleplaner for den konkrete udmøntning af 

indsatsprogrammet for hvert enkelt område, dog er Skov- og Naturstyrelsen ansvarlig for indsatsen 

for skovbevoksede fredskovpligtige arealer og på det åbne hav. Handleplanerne 

 

kan eksempelvis indeholde en beskrivelse af, hvilke ændringer af driften af arealerne, der er 

nødvendige for at realisere Natura 2000-planen. 

 

Natura 2000-planlægningen er tilrettelagt som en løbende planlægning, der revideres, udbygges og 

opdateres hvert 6. år.  
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1. Beskrivelse af området 
Natura 2000-område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave er udpeget både som et 
habitatområde (nr. 52) og fuglebeskyttelsesområde (nr. 36) og er desuden Ramsarområde (nr. 13) 
med et samlet areal på 42.560 ha (se tabel 1.1). 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H52 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 42.549 
F36 Horsens Fjord og Endelave 42.560 
R13 Horsens Fjord og Endelave 42.560 
56 Samlet areal Natura 2000 42.560 
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 og Ramsarområderne er delvist sammenfaldende, svarer det samlede areal af 
Natura 2000 området ikke til summen af de tre udpegninger. Kilde: http://www2.skovognatur.dk/natura2000/. 
 
Af Natura 2000-områdets samlede areal på 42.560 ha består ca. 93 %, 39.323 ha af hav, medens 
3237 ha er land.  
 
I alt er 718,7 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 fordelt på : 
 
9,7 km vandløb 
14,1 ha sø (112 vandhuller under 1 ha) 
54,6 ha mose 
30,6 ha fersk eng 
466,9 ha strandeng 
8,1 ha overdrev  
 
Desuden er der 236,3 ha skov, og resten består af agerjord, veje, bebyggelser mm. 
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Figur 1.1. Kort over H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og over fredede arealer i området. Desuden er 
Vorsø fredet som naturreservat ved bekendtgørelse af 26/8 1994. 
 
Horsens Fjord er et karakteristisk østjysk fjordlandskab med fligede morænekyster og lavt vand. I 
fjorden ligger øerne Vorsø, Alrø og Hjarnø. Øerne er lave og flade med strandenge og laguner langs 
kysterne. Alrø og Hjarnø er domineret af intensivt landbrug. På Vorsø er landbrugsmæssig 
udnyttelse ophørt for over 50 år siden, og øen henligger som urskov. 
 
Horsens Fjord er lavvandet med aflejring af materiale. Tidevandsskiftet og vinden blotlægger 
vadeflader, der er nogle af de største i Østdanmark. Både i og uden for fjorden foregår der en evig 
vandring af materialer. Nogle steder udlignes kysten og ved øerne dannes forland med strandvolde 
og laguner. Uden for fjorden opbygges rev og holme. Mellem Endelave og Tunø opbygges lave 
sandgrunde, der blottes ved ebbe. Store, veludviklede stenrev findes ved Søby og ved Endelave. 
 
På land findes der på alle områdets øer, på nordsiden af Horsens Fjord samt mellem Hov og Gylling 
Næs store veludviklede strandenge med enkelte kystlaguner. 
 
Inden for habitatområde 52 findes i alt 4 fredninger med et samlet areal på 286 ha: et fredet område 
på Øvre på Endelave, en lille del af en større fredning på nordsiden af Horsens Fjord, en fredning 
ved Horskær og en del af en mindre fredning ved Hou. Fredningerne fremgår af figur 1.1. 
 
Derudover er der i Natura 2000-området også to natur- og vildtreservater: Vorsø Naturreservat på 
895 ha (heraf 65 ha land) og Lerdrup Vig Vildtreservat på 872 ha (heraf 30 ha land). 
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Vorsø har været fredet siden 1917 og ejes af staten. Omkring Vorsø ligger vader, der er tørlagt ved 
ebbe samt nogle små ubeboede fjordholme. Vorsø rummer en af landets største skarvkolonier, og 
her geninvandrede skarven i 1944 efter 80 års udryddelse i Danmark. Der er jagtforbud omkring 
Vorsø og færdselsforbud hele året til Vorsø og småholme. 
 
Lerdrup Bugt vildtreservatet består af lavvandede vader, strandenge og fjordholme (Alrø Polder). 
Alrø Polder har siden 1976 været reservat med forbud mod færdsel i fuglenes yngletid. Der er i 
reservatet forbud mod jagt på vandfugle. 
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2. Udpegningsgrundlaget 
Som det fremgår af tabel 2.1 og 2.2 er habitatområde 52 udpeget af hensyn til 12 habitatnaturtyper 
og 2 arter. Fuglebeskyttelsesområde 36 er udpeget for 12 arter (se tabel 2.2). 
 

Nr. Naturtype 
Kortlagt 
areal 
(ha) 

Antal 
forekomster

Marine naturtyper   
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 10.039(0)  
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 467(0)  
1150 *Kystlaguner og strandsøer 58,3(0)  
1160 Større lavvandede bugter og vige 2.628(0)  
1170 Rev 16.704(0)  
Kystnære naturtyper   

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

-(2) mindst 1 

1330 Strandenge 411,2 69 
Terrestriske naturtyper   
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 35,7 7 
7230 Rigkær 4,1 6 
Skov naturtyper    
9130 Bøgeskove på muldbund (1) (1) 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund (1) (1) 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (1) (1) 
 
Tabel 2.1. Oversigt over de naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af habitatområde 52. (0) Arealet 
fremgår af Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. (1) Skov naturtyperne kortlægges af Skov- og Naturstyrelsen og er ikke 
inkluderet i denne basisanalyse. (2). Naturtypen er ikke omfattet af NOVANA-programmet. * Prioriteret naturtype.  
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Nr. Artsnavn Område Antal forekomster/bestande Areal (ha)  
1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) H52 0*  
1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) H52 2/ 636*  
 Klyde F36 Y 1-6/ ->65  
 Hjejle F36 T 20.000 ?  
 Lille kobbersneppe F36 T  3.500 ?  
 Splitterne F36 Y 1/ 105  

 
Havterne F36 Y  2-5/ -> 440 13 lokaliteter i 

perioden 1981-
2005 

 Dværgterne F36 Y 0  
 Skarv F36 Y 2/ 3632**  
 Bjergand F36 T  
 Fløjlsand F36 T  
 Ederfugl F36 T  
 Hvinand F36 T  
 Stor skallesluger F36 T  
 
Tabel 2.2. Oversigt over de arter, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af Natura 2000-områdets 
internationale naturbeskyttelsesområder. H52: Habitatområde 52, F36: Fuglebeskyttelsesområde 36. Y: ynglepar, T: 
rastende trækfugle.* Danmarks Miljøundersøgelser 2000. ** Danmarks Miljøundersøgelser 2005. ”?”= skønnet.  
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Figur 2.1. Forekomst af Natura 2000 naturtyperne i H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. 
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Figur 2.2. Forekomst af odder i og ved H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. 
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3. Datapræsentation 
I 2004 og 2005 er der foretaget en kortlægning af de terrestriske habitatnaturtyper inden for 
habitatområderne (Fredshavn 2004). Desuden er der gennem årene indsamlet en del data om 
beskyttede naturtyper i forbindelse med administrationen af naturbeskyttelsesloven. 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 
bilagene er der vist en oversigt over tilgængelige data for de enkelte naturtyper. 
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4. Foreløbig trusselsvurdering 
På baggrund af de tilgængelige data om naturtyper og arters forekomster (se bilag 3 og 4) er der 
foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod arterne og naturtyperne i Natura 2000-området. 
Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har en negativ 
betydning for naturtilstanden. De største trusler er gennemgået i afsnit 4.1 – 4.7. 
 
Beskrivelse af naturtilstanden i de terrestriske naturtyper 
I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitatnaturtyper (Fredshavn 2004) 
er der foretaget en registrering af udbredelsen af en række naturtypekarakteristiske strukturer. 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 tretrins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  
 
Tabel 4.1 giver en oversigt over de enkelte naturtypers fordeling i forhold til deres indhold af 
positive og negative strukturer. Mørkegrøn farve viser 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.1. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor de enkelte naturtyper er registreret. For 
både negative og positive strukturer er angivet om strukturerne samlet set er udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede 
(I).  Antallet af registreringer med hver af de 9 kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. 
Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Farvekoden svarer til de 5 tilstandsklasser i TILDA.Udtræk fra TILDA. 
 
Strandenge: En overvejende del af strandengene i H52 får lov til at udvikle sig naturligt, uden 
afvanding eller kystsikring. Det gælder både på Endelave, øerne i Horsens Fjord, nordsiden af 

Strandenge 411,2 ha

1330
Positive I S U

U 21% 26% 0%
S 10% 14% 6%
I 2% 8% 11%

For 3% af arealet mangler vurdering af positive og negative strukturer

Tørre dværgbusksamfund (heder) 35,7 ha

4030
Positive I S U

U 0% 47% 0%
S 0% 27% 0%
I 2% 0% 24%

Rigkær 4,1 ha

7230
Positive I S U

U 0% 67% 0%
S 0% 17% 0%
I 3% 0% 0%

For 13% af arealet mangler vurdering af positive og negative strukturer

Negative strukturer

Negative strukturer

Negative strukturer
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Horsens Fjord og ved Horskær. Disse steder forekommer der en naturlig zonering og lodannelser. 
På Endelave indgår strandengene ved Lynger i integrerede mosaikker med kalkoverdrev (6210), 
surt overdrev (6230) og rigkær (7230) samt tør hede (4030). Forekomst af samfund af gul engmyre 
forekommer også flere steder. Derfor fremgår det også af tabel 4.1, at 47 % af strandengsarealet har 
overvægt af positive strukturer, og at 21 % ligger i bedste kategori. 
 
Modsat befinder ¼ af strandengsarealet sig i de to ringeste kategorier, og 17 % er domineret af 
negative strukturer. Det drejer sig om afvanding og i høj grad om manglende afgræsning, som 
forårsager tilgroning og forarmning af den lave, lysåbne strandeng, både botanisk og faunistisk. 
Store områder er under bekymrende tilgroning med tagrør på grund af ingen eller for ringe 
afgræsning. Kun lokalt er der opvækst af vedplanter på strandengene, nemlig i form af den invasive 
art rynket rose på strandvolde i strandengene. 
 
Vadegræs er den primære invasive trussel for strandengene, ud over rynket rose. Vadegræs er 
fundet på en del strandenge i H52. 
 
Data for strandengene er nærmere beskrevet i bilag 3.1. 
 
Heder: Hederne i H52 findes på Endelave. Ingen heder er i optimal tilstand. Knap halvdelen, 47 %, 
har overvejende positive strukturer, mens 24 % ligger i den dårligste kategori med klart negative 
strukturer. Hederne er under tilgroning med bjerg-fyr (se under plejetiltag) og er stærkt påvirket af 
aktiviteterne fra kaninbestanden på Endelave, dels i form af tæt afgræsning, dels i form af betydeligt 
gravearbejde fra kaninerne. 61% af hedearealet har ingen form for pleje, og 26 % af hedearealet har 
behov for en større eller en omfattende pleje. 
 
Invasive arter er, ud over bjergfyr og kaniner, rynket rose og mosarten stjerne-bredribbe 
(Campylopus introflexus) flere steder. 
 
I de dokumentationsfelter, der er lavet på hederne, er Ellenbergværdierne for næring mellem 2,0 og 
3,5, hvilket viser, at der fortsat er forekomst af vegetation tilpasset et næringsfattigt miljø. Ikke 
desto mindre er tålegrænsen for luftbåren kvælstof overskredet mange steder på grund af 
langttransporterende luftforurening med kvælstof (se bilag 4.1). 
 
Nærmere oplysninger om hederne i bilag 3.2. 
 
Overdrev (ikke med i udpegningsgrundlaget): Forekommer i mosaikker på lave, kystnære 
arealer, enten som kalkoverdrev (6210), som sure overdrev (6230) eller sammen i integrerede 
mosaikker. Græsning forekommer, men ofte meget ekstensivt – højere græsningstryk er ønskeligt. 
 
Rigkær: 67 % af rigkærsarealet er domineret af positive strukturer, dog ingen i bedste kategori. En 
stor andel af arealet er domineret af ret høj eller høj vegetation. Stort set hele rigkærsarealet har 
indslag af vedplanter, om end kun med en dækningsgrad på under 10 %. Som det fremgår af bilag 
3.3, er der en ringe andel af rigkærsarealet med tilstrækkelig græsningsintensitet.  
 
Af de seks arealer er de tre med trykvand i terrænniveau. Fire arealer har dominans af høje urter og 
tre med opvækst af vedplanter. Alle arealer har mere eller mindre behov for en plejeindsats, som det 
fremgår af bilag 3.3. 
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Søer (ikke med i udpegningsgrundlaget): I forbindelse med kortlægningen er søer og vandhuller i 
H52 ikke blevet kategoriseret, ud over i størrelsesintervaller. Vandhullerne på Øvre og på Lynger på 
Endelave er dog kendt for at være brunvandede (3160).  
 
Vandløb (ikke med i udpegningsgrundlaget): Kun fem egentlige vandløb har udløb til/gennem 
H52, nemlig Åkær Å, Malskær Bæk, Møllebæk, Haldrup Bæk og Søvind Bæk. Inden for H52 er 
alle vandløbene mere eller mindre påvirkede af tilbagestuvning med saltvand i deres nedre løb 
gennem strandengsarealer. 
 
Fugle: Trusselsvurdering på fuglene: se under ”reducerede bestande” i afsnit 4.5. 
 
Marine naturtyper: Nærmere oplysninger findes i bilag 3.9. Det bemærkes specielt her, at arealet 
af rev (1170) skønnes at være få procent af habitatområdets areal og ikke over halvdelen af arealet, 
som opgivet af Skov- og Naturstyrelsen.  
 
 
4.1. Eutrofiering 
Kvælstofnedfaldet (depositionen) på naturområderne i habitatområde 52 ligger mellem 13 og 22 kg 
N/ha/år alt afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed, se bilag 4.1. 
og figur b.4.1.1.  
 
Som det fremgår af tabel b.4.1.2, vurderes det, at strandengene ikke er negativt påvirket af 
luftbårent kvælstof, mens den høje ende af tålegrænseintervallerne for kvælstofpåvirkning er 
overskredet for 35 % af arealet med tør hede (4030) og ca. 10 % af de sure overdrev. Alle øvrige 
naturtyper enten er eller kan være negativt påvirket af den luftbårne kvælstof, idet den lave ende af 
tålegrænseintervallet er overskredet. Da størsteparten af arealet med hede, overdrev og rigkær ligger 
i den øvre ende af tålegrænseintervallerne, betyder det, at tålegrænsen er overskredet for de mest 
værdifulde forekomster med lavtvoksende, lyskrævende arter og indhold af sjældne arter. 

For alle 4 marine naturtyper, sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110), 
kystlaguner (1150), større lavvandede bugter og vige (1160) og rev (1170), angives eutrofiering 
som trusler, men her er det primært udvaskning fra dyrket landbrugsjord, der er årsag til 
næringsstofbelastningen. 
 
 
4.2. Tilgroning 
Tilgroning kan vurderes ud fra områdernes udnyttelse til græsning / høslet, vegetationens højde, 
dækningsgraden af vedplanter og forekomst af negative strukturer, der har relation til tilgroningen. I 
bilag 4.2 er der lavet en sammenstilling af tilgroning som en trussel. Det fremgår, at det især er 
hederne og rigkærene, der har behov for rydning og pleje generelt, mens der på dele af strandengene 
er akut behov for genoptagelse af græsning for at modvirke tilgroning i høje græsser og halvgræsser 
og den deraf følgende forarmning af flora og fauna. 
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4.3. Hydrologi 
I bilag 4.3 er der lavet en sammenstilling af registreringerne af ændring af hydrologien som en 
trussel mod habitatnaturtyperne. Det fremgår, at strandengene i habitatområdet overvejende har en 
naturlig dynamik i forhold til indtrængende havvand. Kystsikring hæmmer dog naturlig zonering og 
dynamik, oversvømmelser og salt- og vindpåvirkninger på omkring 10 % af strandengsarealet. Der 
forekommer naturlige losystemer på omkring 50 % af strandengene i H52, visse steder meget store 
og veludviklede losystemer, f.eks. på Endelave og på nordsiden af Horsens Fjord. Nær kysten 
påvirkes strandengenes naturlige zonering og dynamik (oversvømmelser, erosion, aflejring m.m.) 
ikke af kystsikring. 
 
Ca. 10 % af strandengsarealet afvandes, så sommerudtørring forekommer. 40 % af arealet viser tegn 
på en vis afvanding, men uden tydelige vegetationsændringer. Især ved Åkær Å’s udløb i Horsens 
Fjord er strandengene grøftede for at fastholde græsning. For rigkærenes vedkommende viser 85 % 
af arealet tegn på afvanding i moderat grad. Over 50 % af arealet med tidvis våde enge viser også 
tegn på moderat afvanding. 
 
 
4.4. Invasive arter 
I bilag 4.4. er der angivet hvilke invasive arter, der er fundet i habitatområdets terrestriske 
naturtyper.  
Det fremgår af figur b.4.4.1, at de invasive arter især er et problem i de tørre heder (4030) og på 
strandenge (1330). 
 
Mange strandvoldssystemer er under tilgroning med rynket rose, og den naturlige, lave 
græs/urtevegetation udkonkurreres derfor af rosenkrat. På Endelaves nordspids, Øvre, er bjergfyr 
meget dominerende, og der foretages rydning og efterfølgende pleje for at øge arealet med lav, 
lysåben vegetation. Både i de ryddede områder og andre tørre, åbne partier på Endelave er den 
invasive mosart stjerne-bredribbe (Campylopus introflexus) lokalt meget dominerende.  
 
På strandenge (1330) forekommer vadegræs på flere lokaliteter i Århus Amt. Det drejer sig om 
forekomster ved Gyllingnæs, Kalsenakke, Alrø (nordlige del), Amstrup Enge og Søby (fundet i 
forbindelse med kortlægningen) samt ved Sondrup Strand i 1994. 
 
Der er oplysninger om forekomst af vadegræs i Vejle Amt følgende steder i Horsens Fjord: 
Strandengen øst for Stensballe Skov, Sognemade vest for Haldrup Bæk, Havmarken vest for vej, 
Boller Strand, ø lige vest f. tange ved Fiskerhuset samt vest for den nydannede tange. Alle 
ovenstående oplysninger er fra en strandengsregistrering foretaget i 2002. Desuden blev vadegræs 
set ved Sognemade og på Vorsø allerede i 1984. På Vorsø blev den første gang set i 1973 (Adsersen 
1974). Her er den også set i 2005. 
 
Den invasive muslingeart Mya arenaria er fundet i naturtyperne sandbanker med lavvandet 
vedvarende dække af havvand (1110) og større lavvandede bugter og vige (1160) og findes også i 
området nord for habitatområdet. Amerikansk knivmusling (Ensis americanus) findes i naturtyperne 
1160 og rev (1170). De invasive makroalgearter Dasya baillouviana og rødalge (Gracilaria 
vermiculophylla) findes i naturtyperne 1110, 1160 og 1170. Rødalge er i løbet af de sidste tre år 
blevet meget talrig i Horsens Fjord.   
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4.5 Arealmæssige ændringer  
Antallet af plante- og dyrearter på en lokalitet afhænger alt andet lige af lokalitetens størrelse, 
således at et større areal kan oppebære et større artsantal. Store arealer kan desuden typisk 
indeholde større bestande af de enkelte arter end små lokaliteter, hvilket til dels kan skyldes, at der 
på store arealer er en større variation i habitatkvaliteten. 
 
Reduktion af en naturtypes areal vil 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 naturareal kombineret med forringede levevilkår i mange af de resterende 
naturområder har bevirket, at de forskellige plante- og dyrearter i stadig stigende grad får opsplittet 
deres bestande i mindre og isolerede delbestande. Sådanne små isolerede bestande er betydelig mere 
udsatte for at uddø end store sammenhængende bestande pga. indavl og tilfældige katastrofer. Når 
arterne er forsvundet fra sådanne isolerede lokaliteter, vil det ofte være vanskeligt for nye bestande 
at sprede sig dertil, netop fordi lokaliteterne er isolerede. 
 
Af figur 4.1 og tabel 2.1, samt opgørelsen over § 3-arealer i H52 fremgår det, at der findes næsten 
720 ha med terrestrisk natur og lige ved 300 km2 marin natur. Fordelingen af terrestrisk natur kan 
ses i afsnit 1, og nærmere oplysninger om den marine natur kan ses i bilag 3.9.  
 
Tilgroning med strandrørsump som følge af opgivet græsning kan forarme strandengene. Derfor er 
der bestræbelser på at få græsningsaftaler på plads for strandengsarealer, hvor tilgroningen ikke 
skyldes for høj vandstand. På landsiden af strandengene ligger flere steder ferske § 3-enge, som 
ikke er Natura 2000-omfattede, men som er gødskede. Her findes et potentiale til et øget areal med 
6410 på de vådeste og 6210/6230 på de tørreste partier. Rydning af træer og krat kan skabe større 
arealer med 4030 og 6230 ved efterfølgende afgræsning uden tilførsel af næringsstoffer. På 
Endelave er der påtænkt yderligere rydning af bjergfyr for at fritlægge gamle strandvoldssystemer 
på Øvre og forøge arealet med lysåbne, næringsfattige naturtyper. 
 
Plejeprojekter vil fra 2007 køre i regi af Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder 
Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. 
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Signaturforklaring
Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

Sø

 
Figur 4.1. Kort over arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 i H52, fordelt på naturtyper. 
 
Reduceret areal af naturtyper 

• Etablering af marinaer ved havnene på Endelave og Hjarnø, som har indskrænket kystnære, 
lavvandede, marine naturtyper. 

 
Øget areal af naturtyper 

• Rydning af skov og krat med efterfølgende fåregræsning for at øge hedearealet på Endelave 
• Nye vandhuller til strandtudse på Hjarnø og Endelave (LIFE Nature kystlaguneprojekt). Se 

bilag 3.11. 
 
Reducerede bestande  
Udviklingen i bestanden af strandtudse er ugunstig, trods græsningspleje og etablering af skrab på 
velkendte ynglelokaliteter. På Hjarnø og Endelave er arten tæt på udryddelse. 
 
Dværgterne blev som udpegningsgrundlag for F36 angivet som ynglende, men uden angivelse af 
antal ynglepar. Den er ikke siden konstateret ynglende, heller ikke i forbindelse med 
atlasundersøgelserne i 1971-74 og 1993-96. De strande, der kunne udgøre potentielle ynglesteder, 
er kun moderat belastede af gående og badende, og man kan vel ikke udelukke aflæggere fra 
bestanden i Stavns Fjord på Samsø, men sandsynligheden er lille. Så arten vurderes at være 
forsvundet fra H52. Se bilag 3.4. 
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For ederfugl er der set en markant nedgang i antallet af rastende fugle i H52, fra 80.000 i 1983 til 
22.150 i 1994. På landsplan er tilbagegangen fortsat, hvor bestanden er mere end halveret fra starten 
af 1990’erne til årtusindskiftet (fra 800.000 overvintrende til 370.000) (DMUNyt 9 (20)). 
 
På landsplan er der iflg. DOF-basen en faldende tendens i vinterbestanden af fløjlsand. I H52 er der 
kun meget sporadiske optællinger, men bestanden synes at være lavere end ved udpegningen. I 
1983 optaltes 3000 rastende fløjlsænder i H52. Siden er der ikke optalt over 400 i området (1991), 
oftest langt færre (<100). Bestanden er derfor nedadgående, uden at der kan peges på en årsag til 
tilbagegangen. 
 
Den danske vinterbestand af bjergand er siden 1970’erne faldet stærkt, da vinterbestanden i stort 
omfang er flyttet til Holland, hvor arten lever af den indvandrede vandremusling (DOF-basen). I 
H52 er bestanden i 2006 på 1/6 af niveauet i slutningen af 1980’erne (10.650 i slutninger af 
1980’erne) og ½ af bestanden i 1996. Bestanden i Horsens Fjord ligger ikke stabilt i H52, men ses 
også meget længere inde i fjorden. Der er tale om en entydig nedgang i vinterbestanden i H52. 
 
Bestanden af stor skallesluger blev ved udpegningen af F36 vurderet til 1000 i vinterhalvåret. Tal i 
den størrelsesorden er ikke konstateret siden. Kendskabet til artens status i H52 nu er ukendt, men 
antallet af vinterfugle i H52 er væsentligt lavere end i 1983. 
 
Øgede bestande 
Bestanden af spættet sæl er i fremgang og bevaringsstatus for arten er gunstig for de to levesteder i 
H52, nemlig Svanegrunden og Møllegrunden. 
 
Efter ikke at have ynglet i H52 i 20 år, genindvandrede splitterne i 2006 med en ynglebestand på 
105 par. Om der er tale om en mere permanent koloni, må tiden vise. Se bilag 3.7.  
 
Status for den isolerede bestand af springfrø (ikke på udpegningsgrundlaget) på Endelave blev i 
begyndelsen af det nye årtusind ændret fra sårbar til talrig som følge af naturplejeforanstaltninger i 
dens kerneområder.  
 
Sorthovedet måge (ikke på udpegningsgrundlaget) har med to par i 2006 i H52 manifesteret sin 
tilstedeværelse i området. 
 
Modsat vinterbestanden af ederfugl, så har ynglebestanden af ederfugl vist fremgang fra 
udpegningsgrundlaget fra 1983 på 150 ynglepar til små 3000 ynglepar i 1994. Den nuværende 
ynglefuglestatus er ubekendt. På landsplan er ynglebestanden iflg. DOF-basen stigende eller stabil. 
Arten vurderes derfor ikke som truet i H52. 
 
For hjejle, hvinand og lille kobbersneppe, som er udpegningsgrundlag for F36, vurderes bestandene 
af rastende fugle ikke at have forandret sig væsentligt i forhold til begyndelsen af 1980’erne. Der 
vurderes at være ca. 20.000 hjejler i området og i størrelsesordenen 3-3.500 små kobbersnepper. 
Hvinand viser på landsplan en årlig fremgang i vinterbestanden på 2,1 % (DOF’s 
vinterfugletællinger). I H52 ligger bestanden på ca. 3000 individer. Om landstendensen også slår 
igennem i H52, vides ikke. 
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4.6 Forstyrrelse af arter 
Generelt gælder det for fuglene, at de er følsomme over for forstyrrelser i yngleperioden, som 
normalt ligger fra den 1. april til den 15. juli. Desuden kan ræv og mink samt større mågearter 
reducere ynglesuccesen. 
 
Inden for F36 er der 2 skydebaner anlagt ved kysten med skudretning mod Søby Rev. Det er ikke 
undersøgt, om skydeaktiviteterne har en negativ effekt på områdets yngle- og trækfugle. 
 
Sejlads med havkajak og mindre både kan være en trussel for både fuglene og de 2 sælarter i det 
omfang, der foretages landgang på de små øer og rev. Der er dog adgangsforbud i yngleperioden til 
de vigtigste lokaliteter for både sæler (1/4-1/10) og fugle (1/4-1/7). 
 
 
4.7 Andre trusler 
For de 3 marine naturtyper, sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110), større 
lavvandede bugter og vige (1160) og rev (1170), angives muslingeskrab som trusler.  
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5. Modsatrettede interesser  
Der sker små indskrænkninger i strandengsarealet (1330) for at etablere en række skrab til 
strandtudsehuller. 
 
 
6. Naturforvaltning og pleje 
Inden for Natura 2000-området er følgende naturforvaltningsprojekter igangsat: 

• Rydning af bjergfyr på Øvre, Endelave for at fremme hede og strandvoldssystem 
• Rydning og genoptagelse af afgræsning i springfrøernes kerneområder 
• Etablering af skrab på strandenge på Endelave og Hjarnø for at redde strandtudse-

bestandene fra at uddø 
• Fåreafgræsning for at vedligeholde heder og strandvolde på Øvre, Endelave mod tilgroning  
• MVJ-aftaler på strandenge for at sikre lysåbne forhold og derved forhindre forarmning 
• Græsningsaftaler, Amstrup Enge  
 

Kortbilag: 
• MVJ aftaler, se figur 6.1. 
• LIFE Nature kystlaguneprojekt se bilag 3.11. 

 

 
Figur 6.1. Kort over arealer med MVJ-aftaler i habitatområde H52. 
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Amstrup Enge 
Græsning på strandengene vest for Åkær Å´s udløb. Græsning med kreaturer etableret ca. 1984. 
Med skiftende dyreholdere og græsningstryk har området været afgræsset siden da. 
 
Nuværende græsningsaftale løber, indtil den opsiges af én af parterne (lodsejer, dyreholder, 
plejemyndighed). Græsningstrykket er OK. Man kunne i fremtiden overveje at fjerne opvækst af 
rødel, som har en svag tendens til at brede sig fra de tætte ellekrat ud på strandengene. 
 
Grøfterne i området er nødvendige for den fortsatte afgræsning. Derfor er det også vigtigt, at der 
afsættes midler til regelmæssig oprensning af disse, skønsmæssigt 10.000 kr. hvert 5 år. 
 
3 af de 5 grøfters udløb i Horsens Fjord er rørlagte de sidste 5-6 meter. Det er nødvendigt at grave 
alle 5 udløb fri for sand og tang ca. 3 gange om året, startende i det tidlige forår, midt sommer og 
igen sidst på sommeren. Det tager 1-2 timer pr. gang med skovl og greb.  
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7. Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 
Nedenfor er omtalt væsentlige 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 EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet. 

Naturtype og art Antal forekomster Areal (ha) 
*2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation 1 1,4 
3160 Brunvandede søer og vandhuller ? ? 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund 3 6,4 
*6230 Artsrigt overdrev eller græshede på mere eller mindre sur bund 3 1,1 
6410 Tidvis våde enge 4 4,6 

 
Tabel 7.1. Naturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag for habitatområde 52, men som vurderes at have 
væsentlig forekomst heri. En * foran artens eller naturtypens kodenummer betyder, at den er særligt prioriteret af EU. 
 
Nærmere oplysninger om de 4 kortlagte habitatnaturtyper (2130, 6210, 6230 og 6410) findes i 
TILDA. En række brunvandede søer og vandhuller (3160) på Endelave er endnu ikke blevet 
kortlagt. 
 



 26

 
 
 
 

 

 

BILAG 

BILAG 
 

NATURA 2000 – BASISANALYSE 
 

H 52,F 36, R 34 Horsens Fjord,  
havet øst for og Endelave 
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B.3. DATA FOR NATURTYPER OG ARTER 

B.3.1 Data fra strandenge (1330)  

En detaljeret beskrivelse af naturtypen strandenge findes på  
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/1330.htm 
 
1. Naturtypens areal og udbredelse  
Figur 2.1 viser udbredelsen af type 1330 i H52.  

Naturtypen strandenge (1330) er registreret på 411,4 ha i Horsens fjord, fordelt på 69 forekomster (se tabel 
2.1).  

 
2. Naturtypens struktur og funktion  

Vegetationsstruktur  
Nedenstående tabel viser et eksempel på en oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor 
naturtypen strandenge er registreret. Værdierne er vægtet for de enkelte polygoners arealer. Det bemærkes, at 
1/3 af strandengsarealet er domineret af lavtvoksende græsser/urter, hvilket indikerer passende 
græsningsdrift. På ¼ af arealet er der dominans af middelhøj-høj vegetation, og på den resterende del er 
vegetationsdækket sammensat af både lav, middelhøj og høj vegetation. Dette indikerer, at der er behov for 
pleje. 

1330  
 

Arealkategori 
 

Arealandele (i % af det samlede areal) 0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-100% 

uden vegetationsdække  87% 12% 1% 0%  0% 

med græs/urtevegetation under 15 cm  23% 14% 18% 16%  30% 

med græs/urtevegetation 15-50 cm  3% 13% 31% 41%  11% 

med græs/urtevegetation over 50 cm  43% 5% 22% 17%  13% 

med dværgbuske  99% 0% 0% 1%  0% 

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

med vedplanter  71% 27% 2% 0%  0% 

med forekomst af invasive arter  73% 25% 2% 0%  0% 

Tabel b.3.1.1. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen strandeng er registreret. 
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er 
beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.  
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Hydrologi og kystsikring  
Afvanding og vandindvinding  Antal 

forekomster  
Andel af areal 

(i %)  
Afvanding og vandindvinding forekommer ikke  18  40  
Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden tydelige 
vegetationsændringer  

30  37  

Afvanding medfører sommerudtørring og begyndende tilgroning)  12  13  
Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter  0  0  
Fuldstændig tørlægning af hele arealet  0  0  
Registrering mangler  0  0  
Tabel b.3.1.2. Oversigt over afvanding og vandindvinding i de polygoner, hvor naturtypen strandeng er registreret. 
Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.  
 
 

Kystsikring  
Antal 

forekomster 
Andel af areal 

(i %)  
Ingen kystsikring i form af tilplantning, barrierer, kystfodring, inddæmning 
el. lign.  52  67  
Kystsikring hæmmer ikke naturlig zonering og dynamik 
(oversvømmelser, erosion, aflejring m.m.)  3  3  
Kystsikring hæmmer zonering og dynamik, oversvømmelser og salt-og 
vindpåvirkninger  10  10  
Kystsikring medfører ringe zonering og dynamik. Ingen oversvømmelser, 
og salt-og vindpåvirkninger kun svagt erkendelige  0  0  
Ingen zonering el. naturlig dynamik. Arealet præget af fersk tørbundveg. 
uden vindbrud.  0  0  

Registrering mangler  6  20  
Tabel b.3.1.3. Oversigt over kystsikring i de polygoner, hvor naturtypen 1330 er registreret. Registreringerne er angivet 
ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.  

Pleje/Landbrugsdrift  

 Arealkategori  

Arealandele (i % af det samlede areal med 1330)  0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-100% 
med græsning/høslæt  28%  0%  2%  20%  50%  
 0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100% 
med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift  47%  41%  7%  5%  0%  
Tabel b.3.1.4. Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen strandeng er registreret. 
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i 
Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.  
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Naturtypekarakteristiske strukturer  

 Negative strukturer 

Positive strukturer  Udbredt Spredt  Ikke tilstede 
Udbredt  21% 26%  0% 
Spredt  10% 14%  6% 
Ikke tilstede  2% 8%  11% 
Tabel b.3.1.5. Fordelingen af negative og positive strukturer (Procentvis andel af samlede areal, areal og antal 
lokaliteter) i de polygoner, hvor naturtypen strandeng er registreret. For både negative og positive strukturer er 
angivet, om strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede. Antallet af registreringer med hver af de 9 
kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra 
TILDA.  

Nedenstående tabel viser en oversigt over de hyppigst registrerede positive og negative strukturer i 
strandengene i H52.  

1330  Struktur  Antal forekomster  
Positive strukturer  Lodannelser  26  

 Strandvoldsystemer  12  

 Engmyretuer  4  

 Store fritliggende sten  9  

Udtørret, uden zonering  24  Negative 
strukturer  Tilgroet med tagrør  35 
Tabel b.3.1.6. De hyppigst registrerede negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen strandenge er 
registreret. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.  

Vurdering af akut plejebehov  
Som det fremgår af Tabel b.3.1.7 er der behov for pleje af næsten halvdelen af strandengene i H52. 19 % af 
strandengene kræver endda en større plejeindsats med øget græsning for at få genskabt de karakterisktiske 
lavtvoksende, lysåbne strandenge  

Plejebehovets omfang  Antal lok.  Arealandel 
Ingen indsats nødvendig  25 56% 
Mindre indsats i en kortere årrække  23 25% 
En større indsats i en kortere årrække  15 14% 
Betydelig indsats i en længere årrække  5 2% 
Omfattende og langvarig indsats  1 3% 

 
Tabel b.3.1.7. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen strandeng er 
registreret. Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for 
polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.  
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Ellenbergværdier  

 
Figur b.3.1.1. Beregnede Ellenbergværdier for strandengene (1330). Skala: Ellenberg N  

1  På de mest kvælstoffattige levesteder  
2  Mellem 1 og 3  
3  Mere hyppigt forekommende på kvælstoffattige levesteder end på levesteder med middel kvælstofindhold, kun undtagelsesvist på kvælstofrige 

levesteder 
4  Mellem 3 og 5  
5  På levesteder med middel kvælstofindhold, sjældnere på kvælstoffattige eller -rige levesteder  
6  Mellem 5 og 7  
7  Mere hyppigt forekommende på kvælstofrige levesteder end på levesteder med middel kvælstofindhold, kun undtagelsesvist på kvælstoffattige 

levesteder 
8  Udpræget indikator for højt kvælstofindhold  
9  På levesteder med usædvanligt højt kvælstofindhold, forureningsindikator, møddingsplante  

 
Ellenbergværdierne viser, at der er en vis næringspåvirkning med kvælstof af de fleste strandenge, idet 
hovedparten af værdierne ligger mellem 5 og 7. Dette stemmer overens med, at strandeng er et naturligt 
næringsrigt plantesamfund, som jævnligt oversvømmes med næringsrigt havvand. Kun seks lokaliteter har 
værdier, der ligger under 5.  

Artsdiversitet  
For strandengenes vedkommende er middel antal arter pr. 5 m-cirkel på 13 (+/-6,2), hvilket svarer til 
gennemsnittet på landsplan, men det maksimale antal arter, der er fundet i en cirkel, er helt oppe på 42 arter, 
hvilket er det mest artsrige i hele landet. 
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3. Naturtypens arter  
Karakteristiske arter  
På strandengene i habitatområde 52 er der i de 69 forekomster registreret 21 arter, der er karakteristiske for 
naturtypen 1330.  
 
 

Art (1330) Antal registreringer 
svingel, rød  40  
harril  34  
hvene, kryb  32  
trehage, strand  29  
vejbred, strand  25  
sandkryb  24  
gåsepotentil  28  
strandasters  16  
kvik, almindelig  17  
mælde, spyd  13  
strandmalurt  7  
annelgræs, strand  10  
engelskgræs, strand  8  
mælde, strand  13  
sumpstrå, enskællet  5  
hindeknæ, kødet   1  
bede, strand  1  
annelgræs, udspærret  1  
kilebæger, stilket  2 
strandkamille  1 
sumpstrå, almindelig  1 
Tabel b.3.1.8. Karakteristiske arter for strandengene i H52. Det totale antal 5 meter cirkler, hvori arterne er registreret, er angivet. 
Udtræk fra TILDA.  

 
Rødlistede arter  
I forbindelse med kortlægningen af strandeng i Natura 2000-området er der fundet tre arter, som er 
opført på den nationale gulliste og den regionale rødliste for Århus Amt. Heraf er lav hindebæger 
opført som både national og regional ansvarsart (A) og er regionalt sjælden (R), jf. tabel b.3.1.9. I 
forbindelse med tilsyn af naturarealet i Århus Amt er der desuden fundet smalbladet hareøre, liden 
tusindgylden og tykbladet mælde, som alle er regionalt sjældne. 
 
Art 5 m-cirkel DK gulliste Regional rødliste  Regional ansvarsart 
Lav hindebæger  52-22  A  R  A  
Samel  52-6   R   

Slangetunge  052_9_A_1   R   
Tabel b.3.1.9. Oversigt over rød-og gullistede arter på 1330 i H52 (udtræk fra TILDA). Regional rødliste henviser her 
til en rødliste udarbejdet for Århus Amt (Århus Amt 2001). A: Ansvarsart, R: sjælden. 
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Invasive arter  
I henhold til den tekniske anvisning til kortlægning af habitatnaturtyper er de invasive arters andel af 
vegetationsdækket vurderet, men arterne er kun angivet ved navn, hvis de er truffet inden for 5 m-cirklen. 
Dog kan de invasive arter være tilføjet registreringsskemaerne af inventørerne. De er derfor skrevet ind i 
kommentarfeltet i TILDA databasen.  

  Arealkategori (i %)   
 0  1-10  10-25  25-50  50-100  

Forekomst af invasive arter  73%  25%  2%  0%  0%  

 
Tabel b.3.1.10. Arealandelen af invasive arter på strandengene i H52. For hver arealkategori 
er registreringerne vægtet for polygonernes areal. Udtræk fra TILDA.  

Som det fremgår af tabel b.3.1.10, har 25 % af strandengene en dækning af invasive arter på 1-10 %. På 2 % 
af strandengsarealet er der 10-25 % invasive arter i vegetationsdækket.  

De hyppigst registrerede invasive arter inden for 5 m-cirklerne er vadegræs og rynket rose 
Derudover er kæmpebjørneklo fundet et sted på strandengsarealet inden for H52.  
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B.3.2 Data fra tør hede (4030)  

En detaljeret beskrivelse af naturtypen tør hede findes på  
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/4030.htm  

1. Naturtypens areal og udbredelse  
Figur 2.1 viser udbredelsen af type 4030 i H52.  

Naturtypen tør hede (4030) er registreret på 35,7 ha i habitatområde 52 Horsens Fjord, havet øst for 
Endelave, fordelt på 7 forekomster (se tabel 2.1).  

2. Naturtypens struktur og funktion  

Vegetationsstruktur  
Nedenstående tabel viser et eksempel på en oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor 
naturtypen tør hede er registreret. Værdierne er vægtet for de enkelte polygoners arealer. 

Det fremgår af tabellen, at en meget stor del af hedearealet (86 %) er domineret af dværgbuske og har en lav 
andel af græsvegetation. Dette indikerer, at hederne i Natura 2000-området generelt er i en god tilstand, men 
samtidig ses det, at 1/3 af hederne er tilgroet med vedplanter på op til 25 % af arealet. Det ses også, at 
størsteparten af hederne har forekomst af invasive arter på op til 10 % af arealet. Da der samtidig er en vis 
andel med middelhøj og høj græs/urtevegetation, tyder det på manglende drift. 

4030  Arealkategori 
Arealandele (i % af det samlede areal) 0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-100% 

uden vegetationsdække  94% 6% 0% 0%  0% 

med græs/urtevegetation under 15 cm  86% 0% 2% 0%  12% 

med græs/urtevegetation 15-50 cm  35% 24% 27% 12%  2% 

med græs/urtevegetation over 50 cm  49% 0% 51% 0%  0% 

med dværgbuske  2% 0% 0% 12%  86% 

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

med vedplanter  0% 65% 35% 0%  0% 

med forekomst af invasive arter  14% 86% 0% 0%  0% 

 
Tabel b.3.2.1. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen tør hede er 
registreret. Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det 
samlede areal. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.  
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Pleje/Landbrugsdrift  

Det ses af nedenstående tabel b.3.2.2, at der mangler drift på 61 % af arealet med tør hede. Dette 
stemmer overens med den observerede vegetationsstruktur, jf. ovenfor. 
 
 Arealkategori 

Arealandele (i % af det samlede areal med 4030)  
0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-100% 

med græsning/høslæt  61% 0%  0%  27%  12%  
 0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100% 
med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift  100% 0%  0%  0%  0%  

 
Tabel b.3.2.2. Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen tør heder er 
registreret. Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. 
Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.  
 
Naturtypekarakteristiske strukturer  

Af nedenstående tabel b.3.2.3. fremgår det, at ca. halvdenden af arelaet med tør hede befinder sig i 
den næstbedste kategori på grund af udbredte bestande af positive strukturer. De negative strukturer 
er spredt på størsteparten af arealet, det drejer sig om udbredte bestande af bølget bunke. 
 
 Negative strukturer 

Positive strukturer  Udbredt Spredt  Ikke tilstede 
Udbredt  0% 47%  0% 
Spredt  0% 27%  0% 
Ikke tilstede  2% 0%  24% 

 
Tabel b.3.2.3. Fordelingen af negative og positive strukturer (Procentvis andel af samlede areal, 
areal og antal lokaliteter) i de polygoner, hvor naturtypen tør hede er registreret. For både 
negative og positive strukturer er angivet om strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke 
tilstede. Antallet af registreringer med hver af de 9 kombinationsmuligheder er vægtet for 
polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.  
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Vurdering af akut plejebehov  
Som det fremgår af tabel b.3.2.5, er det vurderet, at det ikke er nødvendigt med pleje på 75 % af arealet. På 
24 % af arealet er det nødvendigt med en større plejeindsats over en kortere årrække, og på én lokalitet der 
udgør 2 %, er der stort akut behov for pleje.  

Plejebehovets omfang  Antal lok. Arealandel 
Ingen indsats nødvendig  5  75%  
Mindre indsats i en kortere årrække  0  0%  
En større indsats i en kortere årrække  1  24%  
Betydelig indsats i en længere årrække  0  0%  
Omfattende og langvarig indsats  1  2%  

 
Tabel b.3.2.5. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen tør hede er 
registreret. Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for 
polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.  
 
Ellenbergværdier  

 
Figur b.3.2.1. Beregnede Ellenbergværdier for tør hede (4030). 

 Skala: Ellenberg N  

1  På de mest kvælstoffattige levesteder  
2  Mellem 1 og 3  
3  Mere hyppigt forekommende på kvælstoffattige levesteder end på levesteder med middel kvælstofindhold, kun undtagelsesvist på kvælstofrige 

levesteder 
4  Mellem 3 og 5  
5  På levesteder med middel kvælstofindhold, sjældnere på kvælstoffattige eller -rige levesteder  
6  Mellem 5 og 7  
7  Mere hyppigt forekommende på kvælstofrige levesteder end på levesteder med middel kvælstofindhold, kun undtagelsesvist på kvælstoffattige 

levesteder 
8  Udpræget indikator for højt kvælstofindhold  
9  På levesteder med usædvanligt højt kvælstofindhold, forureningsindikator, møddingsplante  
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Ellenbergværdierne viser, at der blandt de 5 m-cirkler, der er udlagt på hederne er flere,der har lav 
næringspåvirkning, idet fire har værdier under 3. Resten af hederne har værdier mellem 3 og 4. Det skal dog 
bemærkes, at 5 m-cirklerne typisk er udlagt på de mest veludviklede partier af hederne og derfor ikke er 
repræsentative for det samlede hedeareal. 

Artsdiversitet  
For hedernes vedkommende er middelantal arter pr. 5 m-cirkel på 14,1 (+/-7), mens det maksimale antal 
arter, der er fundet i en cirkel, er på 26 arter.  

3. Naturtypens arter  
 
Karakteristiske arter  
På de tørre heder i habitatområde 52 er der på de 7 forekomster registreret 2 arter, der er karakteristiske for 
naturtypen.  
 
Art Antal fund 
hedelyng 7 
revling 6 

 
Tabel b.3.2.6. Karakteristiske arter for hederne i H52. Det totale antal 5 meter cirkler, hvori arterne er registreret, er angivet. 
Udtræk fra TILDA.  

Invasive arter  
I henhold til den tekniske anvisning til kortlægning af habitatnaturtyper er de invasive arters andel af 
vegetationsdækket vurderet, men arterne er kun angivet ved navn, hvis de er truffet inden for 5 m-cirklen. 
Dog kan de invasive arter være tilføjet registreringsskemaerne af inventørerne. De er derfor skrevet ind i 
kommentarfeltet i TILDA databasen.  

  Arealkategori (i %)   
 0  1-10  10-25  25-50  50-100  

Forekomst af invasive arter  14  86  0  0  0  

 
Tabel b.3.2.7. Arealandelen af invasive arter på tør hede i H52. For hver arealkategori er 
registreringerne vægtet for polygonernes areal. Udtræk fra TILDA.  

Som det fremgår af tabel b.3.2.7, er andelen af invasive arter i vegetationsdækket på 86% af 
hedearealet på 1-10%.  

De hyppigst registrerede invasive arter inden for 5 m-cirklerne er bjergfyr og mosarten stjerne-bredribbe 
(Campylopus introflexus). Derudover er rynket rose flere steder indvandret til hedefladerne. Vildkanin, 
der er indført på Endelave, er meget udbredt på den tørre hede, og den har indflydelse på denne og andre 
naturtypers udvikling.  
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B.3.3 Data fra rigkær (7230)  

En detaljeret beskrivelse af naturtypen rigkær findes på  
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/7230.htm  

1. Naturtypens areal og udbredelse  
Figur 2.1 viser udbredelsen af type 7230 i H52.  

Naturtypen rigkær (7230) er registreret på 4,1 ha i habitatområde 52 Horsens Fjord, havet øst for og 
Endelave, fordelt på 6 forekomster (se tabel 2.1).  

2. Naturtypens struktur og funktion  

Vegetationsstruktur  
Nedenstående tabel viser et eksempel på en oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor 
naturtypen rigkær er registreret. Værdierne er vægtet for de enkelte polygoners arealer.  

Det fremgår blandt andet, at størsteparten af arealet med rigkær er domineret af middelhøj eller høj 
græs/urtevegetation, hvilket indikerer udbredt mangel på drift (græsning eller høslæt). Der er dog 
fortsat tilstedeværelse af lavtvoksende rigkærspartier, idet 1/3 af rigkærsarealet har op til 30 % 
lavtvoksende græs/urtevegetation. Tilgroning med vedplanter er ikke fremskreden, idet der typisk er 
under 10 % kronedækning af vedplanter. 
 
7230  Arealkategori 
Arealandele (i % af det samlede areal) 0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-100% 

uden vegetationsdække  100% 0% 0% 0%  0% 

med græs/urtevegetation under 15 cm  3% 67% 30% 0%  0% 

med græs/urtevegetation 15-50 cm  0% 0% 3% 97%  0% 

med græs/urtevegetation over 50 cm  13% 0% 0% 84%  3% 

med dværgbuske  100% 0% 0% 0%  0% 

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

med vedplanter  3% 97% 0% 0%  0% 

med forekomst af invasive arter  100% 0% 0% 0%  0% 

 
Tabel b.3.3.1. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen rigkær er 
registreret. Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det 
samlede areal. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.  
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Pleje/Landbrugsdrift  

Tanellen nedenfor viser, at der kun er tilstrækkelig græsning eller høslæt på 13 % af rigkærsarealet. 
 
 Arealkategori  

Arealandele (i % af det samlede areal med 7230)  
0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-100% 

med græsning/høslæt  3%  17%  67%  0%  13%  
 0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100% 
med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift  0%  100%  0%  0%  0%  

 
Tabel b.3.3.2. Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen rigkær er 
registreret. Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. 
Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.  
 
Naturtypekarakteristiske strukturer  

Af tabellen nedenfor fremgår det, at der er udbredte positive strukturere på 67 % af det samelde 
rigkærsareal, men da der også er spredte negative strukturer er der ingen rigkær, der falder i den 
bedste kategori. Heller ingen rigkær befinder sig i de to ringeste klasser. 
 
 Negative strukturer 

Positive strukturer  Udbredt Spredt  Ikke tilstede 
Udbredt  0%  67%  0%  
Spredt  0%  17%  0%  
Ikke tilstede  3%  0%  0%  
Ikke vurderet 13%   

 
Tabel b.3.3.3. Fordelingen af negative og positive strukturer (Procentvis andel af samlede areal, 
areal og antal lokaliteter) i de polygoner, hvor naturtypen rigkær er registreret. For både negative 
og positive strukturer er angivet, om strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede. 
Antallet af registreringer med hver af de 9 kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes 
arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.  
 
Nedenstående tabel viser en oversigt over de hyppigst registrerede positive og negative strukturer i rigkærene 
i H52.  

7230 Struktur Antal forekomster 
Positive strukturer Trykvand i terrænniveau 3 

 Rig mosflora 1 

 Rig blomsterflora 0 

Negative strukturer Udtørret 0 

 Eutrofieret 0 

 Dominans af høje urter 4 

 Opvækst af vedplanter 3 

 
Tabel b.3.3.4. De hyppigst registrerede negative og positive strukturer i de polygoner, hvor 
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naturtypen rigkær er registreret. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.  

Vurdering af akut plejebehov  
Som det fremgår af tabel b.3.3.5, er der et stort akut behov for pleje af rigkærene i H52.  

Plejebehovets omfang  Antal lok. Arealandel 
Ingen indsats nødvendig  0  0%  
Mindre indsats i en kortere årrække  5  87%  
En større indsats i en kortere årrække  0  0%  
Betydelig indsats i en længere årrække  1  13%  
Omfattende og langvarig indsats  0  0%  

 
Tabel b.3.3.5. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen rigkær er 
registreret. Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for 
polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.  
 
Ellenbergværdier  

 
Figur b.3.3.1. Beregnede Ellenbergværdier for 5 m-cirkler på 4 af de 6 fundne rigkær (7230). 

 Skala: Ellenberg N  

1  På de mest kvælstoffattige levesteder  
2  Mellem 1 og 3  
3  Mere hyppigt forekommende på kvælstoffattige levesteder end på levesteder med middel kvælstofindhold, kun undtagelsesvist på kvælstofrige 

levesteder 
4  Mellem 3 og 5  
5  På levesteder med middel kvælstofindhold, sjældnere på kvælstoffattige eller -rige levesteder  
6  Mellem 5 og 7  
7  Mere hyppigt forekommende på kvælstofrige levesteder end på levesteder med middel kvælstofindhold, kun undtagelsesvist på kvælstoffattige 

levesteder 
8  Udpræget indikator for højt kvælstofindhold  
9  På levesteder med usædvanligt højt kvælstofindhold, forureningsindikator, møddingsplante  

 
Ellenbergværdierne viser, at tre 5 m-cirkler har værdier på 3-4, mens en enkelt lokalitet ligger på 5,5. De 
relativt næringsfattige forhold i de tre 5 m-cirkler viser, at der fortsat er lavtvoksende vegetations tilstede 
med konkurrencesvage arter, men de kan ikke betragtes som repræsentative for naturtypen som helhed i 
habitatområdet. 
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Artsdiversitet  
For rigkærenes vedkommende er middelantal arter pr. 5 m-cirkel på 33,8 (+/-13,5), hvilket ligger over 
gennemsnittet for naturtypen på landsplan. Det maksimale antal arter, der er fundet i en cirkel, er på 43 arter, 
dette skal ses i forhold til at den mest artsrige 5 m-cirkel i rigkær på landsplan har 74 arter.  

3. Naturtypens arter  
Karakteristiske arter  
I rigkærene i habitatområde 52 er der i de 6 forekomster registreret 7 arter, der er karakteristiske for 
naturtypen.  

Art Antal fund 
star, almindelig 2 
star, hirse- 2 
star, top- 1 
star, blågrøn 1 
star, håret 1 
star, krognæb- 1 
star, grøn 1 

 
Tabel b.3.3.6. Karakteristiske arter for rigkær i H52. Det totale antal 5 meter cirkler, hvori arterne er registreret, er angivet. Udtræk 
fra TILDA.  

Rødlistede arter 
Der er ikke fundet rødliste arter i rigkærene i habitatområde 52, men der er registreret to arter, som er opført 
på den regionale rødliste for Århus Amt: Eng-klaseskærm og samel. Begge er regionalt sjældne (R). 
 
Invasive arter  
I henhold til den tekniske anvisning til kortlægning af habitatnaturtyper er de invasive arters andel af 
vegetationsdækket vurderet, men arterne er kun angivet ved navn, hvis de er truffet inden for 5 m-cirklen. 
Dog kan de invasive arter være tilføjet registreringsskemaerne af inventørerne. De er derfor skrevet ind i 
kommentarfeltet i TILDA databasen.  

 Arealkategori (i %)   
 0  1-10  10-25  25-50  50-100  

Forekomst af invasive arter  100  0  0  0  0  

 
Tabel b.3.3.7. Arealandelen af invasive arter i rigkærene i H52. For hver arealkategori er 
registreringerne vægtet for polygonernes areal. Udtræk fra TILDA.  

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der ikke registreret invasive arter i rigkærene i H52.  
 
 
 
B.3. 4. Data for dværgterne (A195) i F36  

Udpegningsgrundlag  
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F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt 
til den samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter.  

 
Observationer af arten  
Vejle Amt har foretaget registrering af dværgterne i F36, men ikke fundet den ynglende i 2006. Århus Amt 
har ikke foretaget registreringer af arten i F36. Følgende oplysninger baserer sig på udtræk af i alt 19 
observationer fra DOF-basen (DOF 2006).  

Observationer af arten  
 

 
Figur b.3.4.1. Observationer af dværgterne i F36 (DOF 2006).  

I perioden 1995 til 2005 er der sket et mindre fald i observationer af arten i F36. Arten er generelt i 
tilbagegang i Danmark. Den foreløbige, nationale bevaringsstatus af arten som ynglefugl vurderes som 
ugunstig-faldende (Danmarks Miljøundersøgelser 2003).  

 
Observationer af ynglefugle:  

Der er ikke observeret ynglende dværgterne i F36.  
 

 
Tabel b.3.4.1. Data for yngleforhold, levesteder, fourageringsforhold samt bestandsudvikling for dværgterne i H52.  

Ynglebiotop  
Dværgternen yngler i mindre kolonier på isolerede stenstrande med spredt vegetation. Arten er 
følsom over for forstyrrelser i perioden 1. april – 15. juli.  



 42

Fourageringsområde.  
Lever af små fisk som fanges kystnært.  
 
B.3.6. Data for havterne (A194) i F36  

Udpegningsgrundlag  
Havterne er inden for F36 udpeget som ynglefugl. 
F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i 
området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den nationale bestand. 
 

Observationer af arten  
Århus og Vejle amter har ikke foretaget registreringer af havterne i F36. Følgende oplysninger baserer sig 
på udtræk af 1102 observationer fra DOF-basen.  

Figur 
b.3.6.1. Observationer af havterne i F36 (DOF 2006).  

I perioden 1988 til 2006 er observationer af arten i F36 på et stabilt niveau. Artens foreløbige nationale 
bevaringsstatus som ynglefugl vurderes som gunstig (Danmarks Miljøundersøgelser 2003).  
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Observationer af ynglefugle:  
 

 
 
Tabel b.3.6.1. Observationer af ynglende havterne i F36 (DOF 2006).  

Havternen er udpræget kolonirugende. I Horsens Fjord findes den største og mest stabile koloni på 
Hjarnø og Alrø Poller. Ynglebestanden i F36 udviser en år til år variation, men som helhed er 
bestanden stabil. To kolonier udviser dog markant tilbagegang: Søby Rev og Henneskov Hage, 
Alrø.  
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Figur b.3.6.2. Udviklingen af antal ynglepar i F36 (DOF, 2006).  
 
 
 
Kendte 
yngleforekomster  

Antal potentielle 
ynglelokaliteter  

Fourageringsområde Levestedets 
størrelse, areal 

Bestandsudvikling  

40-400  8-10  Kystnære farvande  Kan ikke 
fastsættes  

Stor år til år 
variation, men 
konstant  

 
Tabel b.3.6.2. Data for yngleforhold, levesteder, fourageringsforhold samt bestandsudvikling for havterne i H52.  

 

Ynglebiotop  
Havternen yngler i mindre kolonier på isolerede stenstrande med spredt vegetation.  

Fourageringsområde  
Lever af små fisk, som fanges kystnært.  

Trusler  
Arten er følsom over for forstyrrelser i perioden 1. april – 15. juli. 
Ræv og mink samt større mågearter kan reducere ynglesucces. 
Inden for F36 er der to skydebaner anlagt ved kysten med skudretning mod Søby Rev. Det er ikke 
undersøgt, om skydeaktiviteterne har en negativ effekt på områdets yngle og trækfugle. 
Sejlads med havkajak og mindre både kan være en trussel i det omfang, der fortages landgang på de 
små øer og rev. 
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B.3.7. Data for splitterne (A191) i F36  

Udpegningsgrundlag  
Arten er i F 36 udpeget som ynglefugl. 
F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager 
væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter. 
 

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af splitterne i F36. Vejle Amt har registreret ynlende splitterne  
i 2006. Følgende oplysninger baserer sig på udtræk af 544 observationer fra DOF-basen. 
 

Observationer af arten  

 
Figur b.3.7.1. Observationer af splitterne i F36 (DOF 2006).  
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I perioden 1988 til 2005 er observationer af arten i F36 på et stabilt niveau, og arten registreres årligt. 
Artens foreløbige nationale bevaringsstatus som ynglefugl vurderes som ugunstig (Danmarks 
Miljøundersøgelser 2003).  

Observationer af ynglefugle:  
Splitternen er udpræget kolonirugende. Der er i perioden 1985 til 2005 kun registreret ynglende splitterner 
inden for F36 på Søby Rev i årene 1985 og 1986. Arten er i 2006 genindvandret til Hjarnø med en 
ynglebestand på 105 par. Der er formodninger om, at kolonien er opstået ud fra en forladt lokalitet i Odense 
Fjord. 
 

  
Tabel b.3.7.1. Observationer af ynglende splitterne i F36 (DOF 2006 og Vejle Amt 2006).  

 
Kendte 
yngleforekomster  

Antal potentielle 
ynglelokaliteter  

Fourageringsområde Levestedets 
størrelse, areal 

Bestandsudvikling  

1-12  8-10  Kystnære farvande  Kan ikke 
fastsættes  

Tilbagegang som 
ynglefugl  

 
Tabel b.3.7.2. Data for yngleforhold, levesteder, fourageringsforhold samt bestandsudvikling for splitterne i H52.  

Da arten har samme krav til valg af ynglelokalitet som havternen, må det antages, at splitterne vil kunne 
yngle på de samme 8-10 lokaliteter som registreret under bilag 3.6, havterne.  

Ynglebiotop  
Splitternen yngler i mindre kolonier på isolerede stenstrande med spredt vegetation.  

Fourageringsområde  
Lever af små fisk, som fanges kystnært. 
Yderligere oplysninger om splitternens biologi kan findes på: 
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fugle/Terner/Splitterne.htm 
 

Trusler  
Arten er følsom over for forstyrrelser i perioden 1. april – 15. juli. 
Ræv og mink samt større mågearter kan reducere ynglesucces. 
Inden for F36 er der to skydebaner anlagt ved kysten med skudretning mod Søby Rev. Det er ikke 
undersøgt, om skydeaktiviteterne har en negativ effekt på områdets yngle og trækfugle. 
Sejlads med havkajak og mindre både kan være en trussel i det omfang, der fortages landgang på de 
små øer og rev. 
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Bilag 3.8. Data for klyde (A132) i F36  

Udpegningsgrundlag  
Klyden er inden for F36 udpeget som ynglefugl. 
F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i 
området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den nationale bestand. 
 

Århus og Vejle amter har ikke foretaget registreringer af klyde i F36. Følgende oplysninger baserer 
sig på udtræk af 751 observationer fra DOF-basen (DOF 2006). 
 

Observationer af arten  

 
Figur b.3.8.5. Observationer af klyde i F36 (DOF 2006).  

I perioden 1984 til 2005 er observationer af arten faldet svagt i F36. Artens foreløbige nationale 
bevaringsstatus som ynglefugl vurderes som gunstig (Danmarks Miljøundersøgelser 2003). 
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Observationer af ynglefugle:  
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Figur b.3.8.2. Udviklingen af antal ynglepar i F36 (DOF 2006).  

Kendte 
yngleforekomster  

Antal potentielle 
ynglelokaliteter  

Fourageringsområde Levestedets 
størrelse, areal 

Bestandsudvikling  

1-65  12-14  Kystnært i marint og 
ferskvand  

Kan ikke 
fastsættes  

Stor år til år 
variation, men 
konstant  

 
Tabel b.3.8.2. Data for yngleforhold, levesteder, fourageringsforhold samt bestandsudvikling for klyde i H52.  

Ynglebiotop  
Klyden yngler i mindre kolonier på isolerede stenstrande med lav og spredt vegetation.  

Fourageringsområde  
Lever af små invertebrater, som fanges på lavt vand i salte- og ferske vande  

Trusler  
Arten er følsom over for forstyrrelser i perioden 15. marts – 15. juli. 
Ræv og mink samt større mågearter kan reducere ynglesucces. 
Inden for F36 er der to skydebaner anlagt ved kysten med skudretning mod Søby Rev. Det er ikke 
undersøgt, om skydeaktiviteterne har en negativ effekt på områdets yngle og trækfugle. 
 
Sejlads med havkajak og mindre både kan være en trussel i det omfang, der fortages landgang på de små øer 
og rev.  



 50

 
Bilag 3.9: Registrering af Marine naturtyper  

EF-habitatområdets navn og nummer   Dato/periode for registreringen: 
Horsens Fjord, havet øst for og Endelave  Nr. 52  1988-2005 
  Inventør: Århus og Vejle 

Amter.  
   
 

Naturtyper i henhold til udpegningsgrundlaget  
1110  1130  1140  1150*  1160  1170  1180  8330  
X   X  X  X  X    
 
Naturtypernes arealmæssige udbredelse med udgangspunkt i kortene på SNS-hjemmeside  
http://www2.skovognatur.dk/natura2000/habitat/Marin/default.htm  
Udbredelsen af naturtypen 1170 (Rev) på kortene er ikke korrekt. Rev er en naturtype, som 
skønsmæssigt højst dækker få procent af habitatområdet og ikke over halvdelen af det samlede 
areal, som det fremgår af kortet på SNS-hjemmesiden.  
 
Naturtype 
kode  

Udbredelse alene 
jf. SNS-kort  

Udbredelse jf. SNS-
kort er bekræftet  

Afvigelse i km²  Afvigelse indtegnet på 
SNS-kort, vedlagt  

1110  10.039     
1140  467     
1150  58,3     
1160  2.628     
1170  16.704     
 
Datagrundlag:  
Eksisterende data opdelt i data indenfor habitatområdet og udenfor samt pr. naturtype  
Overvågningsdata: Vegetation (V), Bundfauna 
(B), Fisk (F)  

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

Indenfor eller 
udenfor 
habitatområdet: 
I/U  

Indenfor 
naturtypen 
kode  

Digitale/Analo 
ge, i Standat, 
D/A/S  

Indenfor eller 
udenfor 
habitatområdet: 
I/U  

Indenfor 
naturtypen 
kode  

Digitale/Analo 
ge, i Standat, 
D/A/S  

I  V  1110  D  U  B  1110  S  
I  V  1170  D      
I  B  1110  S      
I  B  1170  S      
I  V  1160  S      
I  B  1160  S      
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Trusselsregistrering: 
Naturtypekode  Fysisk påvirkning  Anden påvirkning  
1110  Muslingeskrab  Eutrofiering  
1170  Muslingeskrab  Eutrofiering  
1160  Muslingeskrab  Eutrofiering  
Ved fysisk påvirkning tænkes på fiskeri, anlæg eller anden aktivitet, der kan true naturtypen. 
Ved anden påvirkning tænkes fx på rekreative aktiviteter eller kemisk påvirkning.  

Der er ingen repræsentative data om bundfauna for naturtyperne 1140 og 1150.  

For naturtype 1110, Sandbanker med vedvarende lavvandet dække af havvand, naturtype 1160, 
Større lavvandede bugter og vige og naturtype 1170, Rev findes der data om bundfauna indsamlet i 
forbindelse med NOVANA bundfaunakortlægningen i 2004.  

Naturtype 1110, Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand  
Bundfaunaen er domineret af børsteorme, men også muslinger er almindelige. De mest almindelige 
børsteorme er Nephtys hombergii og Scoloplos armiger. Almindelige muslinger er små arter som 
Corbula gibba og Mysella bidentata. Disse arter har forholdsvis ringe værdi som fiskeføde. Den 
samlede biomasse af bundfauna er ringe og kun omkring 1 g tørstof m

-2 

.  

Artsrigdommen på den undersøgte station er ret lav og på kun 20 arter pr. prøvetagning. Til 
sammenligning blev der som gennemsnit i NOVANA bundfaunakortlægningen fundet 43 arter pr. 
prøvetagning.  

Der indtræffer næsten årligt iltsvind i habitatområdet på vanddybder større end 10 meter og af og til 
også kraftigt iltsvind, som sidst blev registreret i 2002. Den ret fattige bundfauna på den undersøgte 
station i naturtype 1110 kan kun med meget stor usikkerhed antages at være repræsentativ for 
naturtypen som helhed, men kunne skyldes eftervirkninger af det kraftige iltsvind i 2002 og de 
efterfølgende iltsvind i 2003 – 2005.  

Naturtype 1160, Større lavvandede bugter og vige  

Bundfaunaen i Horsens Fjord er under NOVANA undersøgt i området umiddelbart vest for 
grænsende op til habitatområdet.  

Efter en periode med meget negativ påvirkning af bundfaunaen i Horsens Fjord bl.a. på grund af et 
omfattende muslingefiskeri i årene 1996 – 1998 og et usædvanligt omfattende iltsvind på lavt vand 
i 1999, tyder data på, at bestanden af bunddyr generelt er i fremgang. Artsantallet faldt dog fra 
2001 2003, fra 40 arter i foråret 2001 til 34 arter i foråret 2002 og til 29 arter i foråret 2003.  

I foråret 2002 blev der registreret fremgang for den iltsvindsfølsomme hvid pebermusling (Abra 
alba), men allerede i efteråret 2002 var den nyetablerede bestand helt forsvundet fra området. 
Reduktionen skyldtes formentlig et kortvarigt lokalt iltsvind.  

Den samlede bestand af muslinger i området gik tilbage i foråret 2003 sammenlignet med foråret 
2002, hvilket primært forklares af den hvide pebermuslings forsvinden fra området. Der ser ud til 
at være etableret en stabil bestand af alm. sandmusling (Mya arenaria) i området. Voksne individer 
af alm. sandmusling (M. arenaria) sidder meget dybt i sedimentet og kan derfor være svære at nå 
med en almindelig bundhenter, dette kan tænkes at påvirke indsamlingen og influere på 
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bestandsestimatet fra år til år. 

I foråret 2003 blev der for første gang fundet en bestand af amerikansk knivmusling (Ensis 
americanus) i Horsens jord. Amerikansk knivmusling stammer fra den nordamerikanske østkyst 
og menes at være indført som larve med ballastvand i 1970´erne. Bestanden af børsteormen 
Nephtys hombergii er fortsat høj i Horsens Fjord, og N. hombergii er stadig det mest almindelige 
rovdyr i området. N. hombergii er forureningstolerant og er i stand til at modstå fluktuerende 
iltkoncentrationer. 

De store variationer i forekomsten af bunddyr i Horsens Fjord og den manglende forekomst af 
stabile bestande af krebsdyr, pighude og iltsvindsfølsomme arter som f.eks. hvid pebermusling 
skyldes, at miljøtilstanden er påvirket af høj sedimentation af organisk stof og korte periodiske 
iltsvind. Det er desuden af stor betydning for den samlede bestand af bundfauna og bundflora i 
fjorden, at der periodisk finder omfattende muslingefiskeri med bundskrabende redskaber sted.  

I den sydvestlige del af habitatområdet i As Vig plus den sydligste del af habitatområdet 
umiddelbart syd for Endelave er der i 2005 i forbindelse med NOVANA bundfauna 
artsdiversitetsundersøgelser sammenlagt registreret 86 arter samt 7 ubestemte arter.  

Der er registreret 40 forskellige makroalgearter omkring Hjarnø og Alrø.  

Udbredelsen af ålegræs (Zostera marina) er ligeledes undersøgt i forbindelse med NOVANA. 
Udbredelsen har været begrænset af lysforholdene og fysiske forstyrrelser som følge af et intensivt 
muslingeskraberi i området. Fladeudbredelsen er kortlagt i den vestlige del af habitatområdet og 
den procentvise dækning fremgår af figur b.3.9.1. 

 

 
Figur b.3.9.1. Ålegræsdækning i Horsens Fjord i 2005 vist i procent. Den totale udbredelse i inderfjorden 
(vest for Alrø) samt udbredelsen på 5 udvalgte transekter syd for Alrø er vist 
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Naturtype 1170, Rev  
Der blev i forbindelse med NOVANA bundfaunakortlægningen i 2004 udtaget et sæt prøver i 
naturtype 1170 i habitatområdet på omkring 3 meters dybde. Bundfaunaen var domineret af rurer 
(Balanus crenatus), der udgjorde langt hovedparten af såvel individantal som biomasse. En anden 
almindelig epifauna var polypdyret Gonothyraea loveni. Uhyre almindelig var også strandsnegle 
(Littorina littorea) og den lille musling Mysella bidentata. Af stor betydning for biomassen foruden 
rurer var store børsteorme af arterne Hediste diversicolor, Neanthes virens og Nereis pelagica. Den 
samlede biomasse på stationen var omkring 190 g tørstof m-2, hvoraf rurer udgjorde 154 g tørstof m-

2. 
Artsrigdommen på den undersøgte station var 26 arter pr. prøvetagning. Til sammenligning blev der 
i gennemsnit fundet 43 arter pr. prøvetagning i NOVANA bundfaunakortlægningen i 2004.  

Den undersøgte bundfauna i naturtype 1170 repræsenterer ralbunden. Erfaringer fra undersøgelser 
på stenrev ved Mejl Flak viste, at en inddragelse af fauna på større sten vil øge artsrigdommen 
betragteligt.  

Bundfaunaen i naturtype 1170 påvirkes formentlig kun meget sjældent af iltsvind, da områderne 
ligger over normal springlagsdybde.  

Invasive arter  
Den invasive art Mya arenaria er fundet i naturtype 1110 og1160 og findes også i området nord 
for habitatområdet. Den amerikanske knivmusling Ensis americanus findes i område 1160 og 
1170.  
 
De invasive makroalgearter Dasya baillouviana og Gracilaria vermiculophylla findes i 1110, 1160 
og 1170. Gracilaria vermiculophylla er i løbet af de sidste tre år blevet meget talrig i Horsens Fjord.  
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B.3.10. Ellenbergværdier for 3 naturtyper, som ikke er på udpegningsgrundlaget. 
 
Ellenbergværdier på 3  fåtalligt forekommende naturtyper  

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (6210)  

 

 
*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund (6230)  

 

Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop (6410)  

 
Figur b.3.10.1. Oversigt over Ellenbergværdier for forekomster af henholdsvis kalkrige overdrev (6210), sure overdrev (6230) og 
tidvis våde enge (6410) i H52. 
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Skala: Ellenberg N  
1 På de mest kvælstoffattige levesteder  
2 Mellem 1 og 3  
3 Mere hyppigt forekommende på kvælstoffattige levesteder end på levesteder med middel 

kvælstofindhold, kun undtagelsesvist på kvælstofrige levesteder  
4 Mellem 3 og 5  
5 På levesteder med middel kvælstofindhold, sjældnere på kvælstoffattige eller -rige levesteder  
6 Mellem 5 og 7  
7 Mere hyppigt forekommende på kvælstofrige levesteder end på levesteder med middel kvælstofindhold, kun 

undtagelsesvist på kvælstoffattige levesteder  
8 Udpræget indikator for højt kvælstofindhold  
9 På levesteder med usædvanligt højt kvælstofindhold, forureningsindikator, møddingsplante  
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B.3.11 Projektområder i LIFE-Nature projektet ”Rehabilitation of the Baltic Coastal Lagoon 
Habitat Complex” 
 
Figur b.3.1.1 viser de 2 projektområder i Life-Nature projektet, som ligger i H52. 
Signaturforklaringen viser, hvilke projektaktiviteter, der skal foregå i de 2 projektområder. 

 



 58



 59

 



 60



 61

B.4. FORELØBIG TRUSSELSVURDERING 
B.4.1. Eutrofiering  
4.1.1. Tålegrænser 
For de naturtyper, der findes i Natura 2000-området, er der fastsat tålegrænseintervaller, som fremgår af 
tabel b.4.1.1.  
   
Tålegrænse: Følsomheden af et naturområde overfor en (forøget) tilførsel af forsurende eller  
eutrofierende stoffer kan beskrives i form af tålegrænser, der angiver ”den belastning, hvorunder  
væsentlige skadelige effekter på økosystemet ikke vil forventes, vurderet ud fra den bedste  
tilgængelige viden” Empirisk baserede tålegrænser for en række forskellige naturtyper er blevet  
Fastsat af UN/ECE1 (Skov- og Naturstyrelsen  2003).  
 
Naturtype  Tålegrænse 

Kg N/ha  
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand  -1  

1140 Mudder-og sandflader blottet ved ebbe  -1  

1150 Kystlaguner og strandsøer  30-40  
1160 Større lavvandede bugter og vige,  30-40  
1170 Rev  -1  

1330 Strandenge  30-40  
1310 Enårig strandengsvegetations (kvellervade)  30-40  
2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit )  10-20 2  

3160 Brunvandede søer og vandhuller  5-10  
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)  10-20  
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  

7230 Rigkær  15-25 3  

Tabel b.4.1.1. Tålegrænseintervaller for habitatnaturtyperne på udpegningsgrundlaget (Skov- og Naturstyrelsen 2005).  

1 

Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme for 
atmosfærisk tilførsel, eller forventes at modtage det største bidrag fra andre kilder, fx grundvand eller overfladenær 
afstrømning. 
2 Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10 – 15 kg N ha-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. 
6 

Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk natureng, der kan være mere kvælstoffølsom. 
 
4.1.2. N-deposition og overskridelse af tålegrænser  

 

                                                 
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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Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof er opgivet som kommunevise gennemsnit af NHy og NOx for 
årene 2000, 2003 og 2004 beregnet med modellen DEHM-REGINA (Skov-og Naturstyrelsen 2005). 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. Korrektionen er foretaget ved 
hjælp af metoden beskrevet Ammoniakmanualen (Skov- og Naturstyrelsen 2003).  
 
Kvælstofnedfaldet (depositionen) på naturområderne i habitatområde 52 ligger mellem 13 og 22 kg N/ha/år 
alt afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed, se figur  
b.4.1.1. Tallene er beregnet på baggrund af en gennemsnitlig opgørelse på kommuneniveau 
(baggrundsbelastningen), der er mellem 16,2 og 18,3 kg N/ha/år i de tre kommuner Odder, Juelsminde og 
Horsens. Ruheden af naturarealerne (z0) er vurderet på baggrund af kortlægningsdata (vedplantedækningen i 
TILDA) og varierer fra 0,2-0,8 for naturområderne i habitatområde 52. Heri er ikke medtaget 
skovnaturtyper, der har en højere ruhed.  
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Figur b.4.1.1. Belastningen med luftbårent kvælstof på de kortlagte habitatnaturtyper i habitatområde 52 i Horsens Fjord og sydlige 
Kattegat, eksklusive Endelave.  
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Figur b.4.1.2. Belastningen med luftbårent kvælstof på de kortlagte habitatnaturtyper i habitatområde 52 på Endelave..  
 
Som det fremgår af tabel b.4.1.2, vurderes det, at strandengene ikke er negativt påvirket af luftbårent 
kvælstof, mens den høje ende af tålegrænseintervallerne for kvælstofpåvirkning er overskredet for 35 % af 
arealet med tør hede (4030) og ca. 10 % af de sure overdrev. Alle øvrige naturtyper enten er eller kan være 
negativt påvirket af den luftbårne kvælstof, idet den lave ende af tålegrænseintervallet er overskredet. Da 
størsteparten af arealet med hede, overdrev og rigkær ligger i den øvre ende af tålegrænseintervallerne, 
betyder det, at tålegrænsen er overskredet for de mest værdifulde forekomster med lavtvoksende, 
lyskrævende arter og indhold af sjældne arter. 

Den lave ende af tålegrænseintervallerne anvendes normalt for artsrige naturområder med indhold af 
kvælstoffølsomme arter, heriblandt mosser og laver. Dette er kendetegnende for en stor del af 
forekomsterne i habitatområdet.  

Det 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. Bl.a. kan der 
være tale om stor variation inden for de enkelte naturområder som følge af varierende tilgroningsgrad, 
nærhed til lokale husdyrbrug mv.  
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Naturtype   N-belastning i forhold til tålegrænseintervallet  
Habitattype 12,5-15 kg N 15-17,5 kg N 17,5-20 kg N 20-25 kg N 
1330 3% 50% 9% 38%
2130  100%
4030  6% 59% 35%
6210  11% 89%
6230  91% 9%
6410  55% 45%
7230  3% 13% 84%
 
Tabel b.4.1.2. 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,  hvor den lokale N-belastning ligger under 
(tålegrænsen ikke overskredet), inden for (overstiger den lave ende af tålegrænseintervallet) og over (overstiger den høje ende af 
tålegrænseintervallet) tålegrænseintervallet.  

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. Det helt afgørende bidrag til eutrofieringen af de terrestriske naturarealer vurderes derfor at 
være den langttransporterede luftforurening med kvælstofforbindelser fra regionale, nationale og 
internationale kilder, som udgør langt hovedparten af den deposition, der relaterer sig til den generelle 
baggrundsbelastning.  

Undersøgelser viser, at ammoniakudledning fra landbrugsproduktion er den væsentligste bidrager til 
baggrundsbelastningen (DMU 2005), og traditionelt indrettede staldanlæg er den største kilde til 
landbrugets ammoniakfordampning.  

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 generelt 
forhøjede indhold af kvælstofforbindelser, der overvejende stammer fra husdyrbrug.  

Det er derfor vigtigt, at kvælstofbelastningen fra lokale kilder nedbringes og i hvert fald ikke øges. Driften 
af naturarealerne bør om muligt tilrettelægges således, at der løbende fjernes kvælstofholdigt materiale fra 
arealet ved f.eks. græsning, høslet eller rydning.  
 
4.1.3. Ellenberg´s indikatorværdi for næringsstof  

Ellenberg’s indikatorværdier er værdier, der for en given planteart angiver dens præference mht. fugtighed, 
lys, pH, salinitet og næringsstofindhold på en skala fra 1 til 10 (dog 12 for fugtighed) (Ellenberg 1991). Ved 
at beregne en gennemsnitlig næringsstofværdi for de arter, der er registreret indenfor 5 m-cirklen, kan man få 
et udtryk for den relative tilgængelighed af næringsstoffer på det pågældende areal.  

Ved svagt forhøjede næringsniveauer kan der forekomme en vis tidsforskydning, før næringsberigelsen 
afspejler sig i vegetationssammensætning af arter. Hertil kommer effekten af afgræsning eller høslet, som 
fjerner de konkurrencestærke arter til fordel for den lavtvoksende og lyskrævende flora. Ellenbergs 
indikatorværdi for kvælstof siger noget om graden af dominans af konkurrencestærke arter, og en lav 
Ellenbergværdi kan således dække over et plantesamfund, hvor effekten af et forhøjet kvælstofniveau endnu 
ikke er indtruffet, eller hvor de konkurrencestærke arter holdes i ave af græsning eller høslet.  

Hovedparten af de indsamlede dokumentationsfelter for 1330 i H52 har en Ellenberg indikatorværdi for 
næringsstof, der ligger i intervallet 5,0-5,5, hvilket indikerer levesteder med middel kvælstofindhold.  
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Dokumenationsfelterne i 4030-hederne ligger med Ellenbergværdier på 2,0-3,6, hvilket indikerer 
kvælstoffattige-relativt kvælstoffattige levesteder. Værdierne for dokumentationscirklerne i rigkær (7230) 
tyder også på relativt næringsfattige forhold, på nær et enkelt areal med Ellenbergværdi på 5,5.  

Ellenbergværdierne for de enkelte naturtyper ligger som følger, uddraget fra bilag 3.1-3.3 samt bilag 3.10:  

Natura 2000 naturtype  Ellenbergværdier  
1330  3,3-6,7  
4030  2,0-3,6  
6210  3,3-4,0  
6230  3,3-3,8  
6410  2,5-6,0  
7230  3,7-5,5  
 
Tabel b.4.1.3. Ellenbergværdier for de forskellige naturtyper i H52 Horsens Fjord og Endelave.  
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B.4.2 Tilgroning 
 
4.2.1. Vegetationshøjde  
Vegetationens højde er en god indikator for omfanget af pleje og dermed mulighederne for fortsat at 
holde arealerne lysåbne.  

 

Figur b.4.2.1. Vegetationshøjde som relative værdier (% af det samlede areal). Øverst) arealandel med lav vegetation, midterst) 
arealandel med middelhøj vegetation og nederst) arealandel med høj vegetation. Udtræk fra TILDA.  
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Plejekrævende naturtyper: 
0-15 cm – Gradient fra ugræsset til meget intensiv græsning (75 – 100%) 
15-50 cm – Plejebehov (begyndende tilgroning), hvis denne kategori har stor dækning. 
> 50 cm -Akut plejebehov, hvis denne kategori har stor dækning 
 

En lav vegetation er forudsætningen for mange lyskrævende og ikke så konkurrencedygtige arter. Det er ofte 
afgræsning eller høslet, der holder vegetationen så lav. Er hele arealet under 15 cm højde, kan det være 
udtryk for overgræsning, og dermed en hindring for blomstring og frøsætning.  

Både strandengene og rigkærene i H52 har for stort et areal med for lille andel af lav vegetation. Det dækker 
over arealer, der slet ikke afgræsses og arealer med for lavt græsningstryk. Hvor rigkærene generelt er for 
svagt græssede, med op mod 90 % af arealet med stor andel af høj vegetation over 50 cm, så er der på 
strandengene stor variation i tilgroningsgraden. Visse strandenge er i optimal græsning, mens andre er under 
kraftig tilgroning med tagrør, strandkogleaks og strandsvingel.  

Hederne er præget af aldrende lyng og høj andel af græsvegetation, kun 10 % af arealet har en stor andel af 
lav vegetation.  

De to overdrevstyper er domineret af middelhøj vegetation. Hovedparten af overdrevsarealet ligger som 
integreret mosaik på store, meget ekstensivt afgræssede eller ugræssede flader, hvor kraftig nedbidning kun 
forekommer, hvor der er store koncentrationer af vildkaniner.  

4.2.2. Vedplantedækning  
Vedplanter er en naturlig del af mange lysåbne naturtyper, ofte i form af krat eller solitære træer, der har 
undgået nedbidning. Afgræsning/pleje og oversvømmelser holder tilgroningen med vedplanter naturligt 
nede.  
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Figur b.4.2.2 Arealandele med vedplantedækning som relative tal(% af det samlede areal) og absolutte tal (konkrete fordeling på 
areal). 1) 0%. 2) 1-10%. 3) 10-25% 4) 25-50%, 5) 50-100%.Udtræk fra TILDA.  

På hederne er der på op mod 40 % af arealet en vedplanteandel på 10-20 %, hvilket dækker over 
indvandring af især bjergfyr og dunbirk.  

Især kalkoverdrev (6210) har ifølge figur 4.2.2 en stor andel af vedplanter. Da 6210-arealet ifølge figur  
4.2.1 er karakteriseret ved en stor andel af middelhøj vegetation, kan oplysningerne virke modstridende. Dog 
er vedplantedominansen forårsaget af en tæt bestand af krybende pil og opvækst af små dunbirk.  

 
4.2.3. Strukturer relateret til tilgroning  
Sammenfatning af informationer fra naturtype-bilag (bilag 3).  

Naturtype  Strukturer  Antal 
forekomster 

Positive strukturer   
1330  Lodannelser  26  

1330  Strandvoldsystemer  12  

1330  Engmyretuer  4  

Negative strukturer   
1330  Tilgroet med tagrør  35  

7230  Dominans af høje urter  4  

7230  Opvækst af vedplanter  3  

 
Tabel b.4.2.1. Oversigt over antal forekomster af positive og negative strukturer i H52. Udtræk fra TILDA.  
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4.2.4. Arealandel med græsning/høslet  
Flere af de lysåbne naturtyper er afhængige af en fortsat afgræsning eller naturlig dynamik, der hindrer 
tilgroning med høje stauder og vedplanter.  

 

Figur b.4.2.3.Arealandel med græsning/høslet 1) 0-5%, 2) 5-10%, 3) 10-30%, 4) 30-75% og 
5) 75-100%. Udtræk fra TILDA.  

Over halvdelen af strandengsarealerne har ifølge figur b.4.2.3 en høj græsningsandel, mens ¼ af arealerne 
har ingen afgræsning eller en lav græsningsandel.  

En væsentlig større del af den integrerede mosaik på Endelave, hvor overdrevstyperne 6210 og 6230 indgår, 
kunne sættes under hegn. Noget bliver dog afgræsset meget ekstensivt. Hvor der forekommer intensiv 
afgræsning, sker det i form af græssende kaniner.  
 
Som det fremgår af figur b.4.2.3, er en væsentlig del af rigkærsarealet afgræsset, men ikke intensivt nok, 
hvilket kan ses af dominansen af høj vegetation i figur 4.2.1.  
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4.2.5. Vurdering af akut plejebehov  
Nedenstående figur kan anvendes til at foretage en samlet vurdering af det akutte plejebehov for 
hele området og for de enkelte naturtyper. Vurderingen er særdeles subjektiv, og er derfor ikke 
egnet som en tilstandsparameter, men sammenholdt med de øvrige oplysninger vil den give en 
vurdering af naturindholdets fordeling på arealet og det akutte plejebehov.  
 

 
Figur b.4.2.4. Oversigt over akut plejebehov. Behovets omfang er angivet som 1) ingen indsats nødvendig. 2) mindre indsats i en 
kortere årrække. 3) en større indsats i en kortere årrække. 4) betydelig indsats i en længere årrække 5) omfattende og langvarig 
indsats. 0) manglende registreringer. Udtræk fra TILDA.  

På strandengene er der generelt ikke plejebehov eller kun behov for pleje i mindre omfang, nemlig i form af 
genoptagelse af græsning på nu ugræssede arealer, samt i form af et øget græsningstryk på tilgroningstruede 
arealer.  

Hedearealerne har behov for rydning af vedplanter og for foryngelse af den relativt gamle lyng på 
arealerne. Visse helt bjergfyr-tilgroede arealer er blevet ryddet for nyligt, og græsning med får genoptaget. 
Her vil hedelyng indvandre og skabe et mere positivt helhedsindryk for naturtypen 4030.  

Overdrevsnaturtyperne kan som nævnt oven for forbedres ved genoptagelse af græsning og ved øgning 
af græsningstryk. Der vil dog også være behov for mere omfattende rydninger af fremrykkende 
skovbryn, hvor der tidligere har været overdrev.  

Rigkærenes pleje vil skulle bestå i genoptagelse af afgræsning og tilbagevendende forøgelse af 
græsningstryk for både at sikre en ordentlig frøsætning hos de typiske kærarter og for at få skabt såbede 
for en foryngelse.  
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B.4.3 Hydrologi  

4.3.1. Hydrologi og kystsikring  
I forbindelse med kortlægningen er der på de kystnære lokaliteter ud fra ortofotos angivet, hvorvidt der er 
foretaget kystsikring i form af høfder, diger eller lign. Tilplantning med fx klit-og bjergfyr, opsætning af ris 
eller tilplantning med fx hjelme fremgår ofte først af feltbesøget. I felten vurderes i hvilken grad 
kystsikringen hindrer en naturlig påvirkning af kystarealet i form af oversvømmelser, jord-/sandskred og 
vindbrud.  

 
Figur b.4.3.1. Oversigt over kystsikring. Registreringerne er angivet som arealandel ud af total arealet. 0) manglende registreringer 
1) ingen kystsikring i form af tilplantning, barrierer, kystfodring, inddæmning el. lign. 2) Kystsikring hæmmer ikke naturligt zonering 
og dynamik (oversvømmelser, erosion, aflejring m.m.) 3Kystsikring hæmmer zonering og dynamik, oversvømmelser og salt-og 
vindpåvirkning. Udtræk fra TILDA.  

 

Figur b.4.3.2. Oversigt over afvanding og vandindvinding i de polygoner, hvor de våde naturtyper er registreret. 0) Manglende 
registreringer 1) Afvanding og vandindvinding forekommer ikke 2) tegn på afvanding (grøfter el. lign.) men uden tydelige 
vegetationsændringer 3) afvanding medfører sommerudtørring og begyndende tilgroning 4) udbredt tørlægning af hele arealet. 
Udtræk fra TILDA 
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.  
4.3.2. Strukturer relateret til hydrologi  
Sammenfatning af informationer fra naturtype-bilag  

Naturtype  Strukturer  Antal 
forekomster 

Positive strukturer   
1330  Lodannelser  26  

1330  Strandvoldsystemer  12  

7230  Trykvand i terrænniveau  3  

Negative strukturer   
1330  Udtørret, uden zonering  24  

 
Tabel b.4.3.1. Oversigt over positive og negative strukturer i forhold til hydrologi i H52.  
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B.4.4 Invasive arter  

4.4.1. Arealandel med invasive arter  

 
Figur b.4.4.1. Arealandel med invasive arter. 1) ingen, 2)1-10%, 3) 10-25%, 4) 25-50% og 5) 50-100%.  

 

Figur b.4.4.2. Arealandel med invasive arter som procent af totalarealet. 1) ingen, 2)1-10%, 3) 10-25%, 4) 25-50% og 5) 50-100%.  

4.4.2. Invasive arter  
Som det ses af figur b.4.4.2, er der fundet invasive plantearter på 4 naturtyper på følgende antal lokaliteter 
(desuden nævnes også forekomst af vildkanin på 4030 og 6230):  
1330 Kæmpebjørneklo (1), vadegræs (3), rynket rose (2) 
4030 Vildkanin (min. 3), Campylopus introflexus (5), bjergfyr (2) 
6210 Gyvel (1), rynket rose (1) 
6230 Vildkanin (min. 2) 
6410 Rynket rose (1), bjergfyr (1). 
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MATERIALELISTE 
 
Litteraturliste -generel  
Databaser  

AND’en -Amternes NaturDatabase, TILDA – database for TILstandsværdien af DAnske naturtyper,  
WINBIO – database over vandløbsbiologiske data – smådyr og fisk, WINRAMBI – database over marin bundfauna, 
AQUABASEN – Vejle Amts database over marine makrofyter, Makrophyt: Århus Amts database for marine 
makrophytter, ALGESYS – database over marin plankton, MFSBase: Århus Amts database for forekomster af 
miljøfarligestoffer i fersk og marine sediment og biota, Dansk Ornitologisk Forenings DOF-base, NORA: 
Registreringsdata fra § 3-områder i Århus Amt. 

 

Datakilder i GIS (Vejle Amt) 

Vejle Amts § 3-tabeller, der omfatter beskyttede heder, søer, moser, strandenge, overdrev, ferske enge og vandløb. 

(Naturtyp.tab, NATVANDL.tab)  

Vejle Amts artdata-tabel over levesteder for rødlistede, gullistede, sjældne, fredede eller på anden måde karakteristiske 

eller særegne plante-, dyre-og svampearter. (artdata.tab)  

Vejle Amts tabeller over uønskede arter Kæmpe-bjørneklo Kæmpe-balsamin Japansk og kæmpe-pileurt  

Vejle Amts tabel over gældende MVJ-ordninger (mvj-aftaler.tab)  

Vejle Amts tabel over fredninger (fredning.tab)  

Vejle Amts tabel over status på afgræsning af arealer med særlige naturværdier (graesland_2006.tab)  

Odderdata fra DMU (Odder.tab)  

Tabel med Conterras beregninger af kvælstofdepositionen på de enkelte naturområder i habitatomtåderne 

(vejlenaturdepon.tab)  

 

Elektroniske datakilder  

Danmarks Miljøundersøgelser, 2000: Naturtyper og arter omfattet af habitatdirektivet. Faglig rapport nr. 350.  

Danmarks Miljøundersøgelser, 2003: ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus” Faglig Rapport fra DMU, nr. 457.  

Danmarks Miljøundersøgelser, 2006: Data om træk- og ynglefugle samt odder til brug for basisanalysen.  

EntoConsult, 2003: Insekter på overdrev i Vejle Amt 2003.  

Fredshavn, J., 2004: Teknisk anvisning til kortlægning af terrestriske naturtyper (TA-N3 version 1.01). fagdatacentret 

for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser. 
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Skov-og Naturstyrelsen, 1996: EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Kort og områdebeskrivelser, status 

1995. 

Skov-og Naturstyrelsen, 2000: Danske naturtyper i det europæiske NATURA 2000 netværk. 

Vejle Amt, 1999: Natur i Vejle Amt. En plan for mere og bedre natur. 

Vejle Amt, 1999: Miljøtilstanden i mindre søer i Vejle Amt (Gedved, Horsens, Nørre Snede, Hedensted, Juelsminde, og 

Fredericia Kommuner.) 

Vejle Amt, 2000: Miljøtilstanden i mindre søer i Vejle Amt 2000 (Brædstrup, Tørring-Uldum. Jelling, Vejle, Kolding, 

Vamdrup og Lunderskov kommuner). 

Vejle Amt, 2000: Overvågning af EF-habitatområdernes naturindhold i Vejle amt. Prioriterede naturtyper, forekomst af 

bilag II-arter, samt oplysninger om foreliggende oplysninger om samtlige arter under habitatdirektivet (tilsendt 

DMU, januar 2000). 

Vejle Amt, 2002: Undersøgelse af heder i Vejle Amt. 

Vejle Amt, 2002: Undersøgelse af strandenge i Vejle Amt. 

Vejle Amt, 2002: Undersøgelse af udvalgte, værdifulde overdrev i Vejle Amt. 

Vejle Amt, 2004: Rødlistede planter i Vejle Amt 2003.  

 

Datakilder på papir  

Danmarks Miljøundersøgelser, 2005: Atmosfærisk deposition 2004. Faglig rapport nr. 555. 

Ellenberg, H. et al., 1991: Zeigerwerten von Pflantzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica vol.18:1-248.  

Feltbotanisk Klub, 1985-1989: Hede og overdrev – en feltbotanisk statusundersøgelse. Feltskemaer. 

Fredningsstyrelsen, 1986: Foreløbig oversigt over botaniske lokaliteter. 5. Vejle Amt. 

Skov-og Naturstyrelsen, 1996: Danish Report 1996 on the Ramsar Convention Denmark and Greenland. 

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. 

Skov-og Naturstyrelsen, 2005: Opdatering af Ammoniakmanualen. Brev til amterne af 15. december. 
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Litteraturliste Horsens Fjord, havet øst for og Endelave  

Rapporter udgivet af Vejle Amt 

Vejle Amt, 1987: Søer og moser i Juelsminde Kommune omfattet af naturfredningslovens §43. 

Vejle Amt, 1992a: Vandløbene i Horsens Kommune 1991. 

Vejle Amt, 1992b: Vandløbene i Gedved Kommune 1991. 

Vejle Amt, 1999a: Natur i Gedved Kommune. En plan for mere og bedre natur. 

Vejle Amt, 1999b: Natur i Horsens Kommune. En plan for mere og bedre natur. 
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1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Horsens Fjord, havet øst for og Endelave er udpeget som både 
habitatområde nr. 52 og fuglebeskyttelsesområde nr. 36. 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H52 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 42549 
F36 Horsens Fjord og Endelave 42560 
 Samlet areal Natura 2000 42564 
Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse. Da 
habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er delvist sammenfaldende, svarer det samlede areal ikke til summen af 
udpegningerne. Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
 
 

 
Figur 1.1: Kort over habitatområde nr. 52 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. 
 

http://www.skovognatur.dk/natura2000/
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Figur 1.2: Kort over fuglebeskyttelsesområde nr. 36 Horsens Fjord og Endelave. 
 
Skovbevokset areal (ha) 
Nr. Navn Samlet 

skovbevokset areal 
(Top10DK) 

Heraf med 
fredskovspligt 

Heraf uden 
fredskovspligt

H52  272 137 135
F36  284 147 137
 Samlet skovbevokset areal 284 - -
Tabel 1.2. Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i de habitat- og fuglebeskyttelses-områder, der er 
inkluderet i denne basisanalyse. Da habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er delvist sammenfaldende, svarer 
det samlede skovareal ikke til summen af arealerne. 
 
Det samlede skovbevoksede areal i området er opgjort til 284 ha (Top10DK). Heraf er 147 ha 
pålagt fredskovspligt, mens de resterende ca. 137 ha er skovbevoksede arealer uden 
fredskovspligt.  
 
Ca. 93 % af det samlede Natura 2000 areal består af hav. Landarealet består af øerne Hjarnø, 
Endelave, Vorsø og Alrø og kystnære arealer på nordsiden af Horsens Fjord samt egentlige 
landarealer med skov og landbrugsarealer udfor Søby rev. Der findes flere vildtreservater i 
området.  
 
Større sammenhængende skovarealer findes kun nær Hov i Ravnskov, på Vorsø og til dels på 
Endelave. Derudover findes mindre fragmenterede arealer omkring Hummelkær, Gyllingnæs 
og Uldrup Bakker samt på Hjarnø og Alrø.  
 
Ravnskov er domineret af bøgeskov på muldbund (9130) og drives forstligt. Der er 
selvforyngelse særligt af bøg, ask og ær. Der er kun en mindre andel af nåletræbevoksninger i 
Ravnskov. Jorden er generelt veldrænet.  
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Vorsø var før 1929 landbrugsland, men blev erhvervet med det formål at lade naturen råde og 
skabe et fristed for dyr og planter. Den opgivne landbrugsjord er nu groet til med ask, elm, ær 
og bøg og øen er blevet fugtigere da drænene er opgivet. På Vorsø findes en meget stor koloni 
med skarv. Tilgroningen på Vorsø har været fulgt nøje og der foreligger en del litteratur om 
øen.  
 
Skovarealet på Endelave er domineret af aske og ellesumpe (91E0) i tæt mosaik med 
egeskove og blandskove (9160) som følge af varierede fugtighedsforhold. Skovarealet bærer 
præg at tidligere tids ensretning af forholdene særligt mht. dræning af skovarealet med 
plantning af eg for øje. Ellesumpene er egnskarakteristiske (kystnære) og breder sig på 
bekostning af eng.  

2 Udpegningsgrundlaget 
Habitatdirektivet fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede, 
sårbare eller sjældne i EU. Til dette formål er der udpeget en række særlige 
bevaringsområder, de såkaldte habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget 
med henblik på at beskytte bestemte habitatnaturtyper og arter af dyr og planter. Flere af 
disse habitatnaturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for 
beskyttelsen. Habitatnaturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne på direktivets 
bilag II. 
 
Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har til formål at beskytte levestederne for 
fuglearter, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder i EU. Til 
dette formål er der udpeget en række fuglebeskyttelsesområder, hvor disse fugle yngler 
eller regelmæssigt gæster for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre. Hvert 
enkelt fuglebeskyttelsesområde er udpeget for at beskytte levesteder for en eller flere af de 
fuglearter, der er opført på direktivets liste I og artikel 4.2. 
 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 52 og fuglebeskyttelsesområde nr. 36 
udpeget af hensyn til 12 habitatnaturtyper og 11 arter. 
Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering 
1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) - 
1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) - 
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand - 
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe - 
1150 *Kystlaguner og strandsøer - 
1160 Større lavvandede bugter og vige - 
1170 Rev - 

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

- 

1330 Strandenge - 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) - 
7230 Rigkær - 
9130 Bøgeskove på muldbund + 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund + 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld + 
F36   
A132 Klyde - 
A140 Hjejle - 
A157 Lille kobbersneppe - 
A191 Splitterne - 
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A194 Havterne - 
A195 Dværgterne - 
A017 Skarv - 
A062 Bjergand - 
A063 Ederfugl - 
A066 Fløjlsand - 
A067 Hvinand - 
A070 Stor skallesluger - 
Tabel 2.1 Oversigt over de habitatnaturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget. En stjerne angiver, at 
naturtypen/arten er prioriteret af EU.  
- : betyder, at naturtypen/arten behandles i amtets eller de marine basisanalyser. 
+ : betyder, at naturtypen/arten behandles i denne basisanalyse.  

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

(ha) 
Bilag 

9130 Bøgeskove på muldbund 39,7 2.1 

9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 
jordbund 

15,3 2.2 

91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 61,4 2.3 
Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 
På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H52 er der i alt kortlagt 116,3 ha naturtyper, 
som er på udpegningsgrundlaget. Der er registreret 5,3 ha habitatnaturtyper, der ikke er på 
udpegningsgrundlaget, se afsnit 7.  
 
I bilag 1 findes kort, som viser beliggenheden af habitatnaturtyperne på de skovbevoksede 
fredskovsarealer. 

4 Foreløbig trusselsvurdering 
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til.  
 
Derfor er der foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod habitatnaturtyperne og arter i 
Natura 2000 området, som er præsenteret i bilag 3. Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der 
er en begrundet mistanke om, at de har en negativ betydning for naturtilstanden.  
 
 
Der fremgår af bilag 3, at væsentlige trusler i området er følgende:   

                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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• 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. Supplerende modelberegninger kan afsløre, 
om tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene 

• Der vurderes at være behov for at undersøge kronedækningen i området nærmere for at 
konstatere, om den lave kronedækning udgør en trussel for skovnaturtyperne 

• Forstyrrelse af jordbunden i form af jordbearbejdning eller spor efter kørsel med 
traktose/dybe spor udgør en potentiel trussel for skovnaturtyperne i området. Særlig 
udsat er bøgeskove på muldbund (9130) 

• Grøfterne i skovtyperne er generelt meget vedligeholdte hvilket betyder at de 
hydrologiske forhold som udgangspunkt er mindre naturlige. Enhver intensivering af 
afvandingsforholdene må betragtes som en trussel  

• Indvandring af skyggetålende træarter som bøg og ær kan f.eks. med tiden ændre den 
mere lysåbne ege-blandskov (9160) til bøgeskove på muldbund (9130). 

5 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 på veldrænede jorder vil med tiden ændre naturtypen ege-blandskov 
(9160) til bøgeskove på muldbund (9130). Den naturlige succession kan afhjælpes ved en 
aktiv indsats (ekstensivering af afvandingsforhold eller målrettet hugst), hvis man ønsker at 
bevare egeskoven. Floraregistreringerne fra kortlægningen viser, at der er kraftig 
selvforyngelse i egeskoven af bøg og ær.  

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

 
• Skov- og Naturstyrelsen ejer Vorsø. Hele Vorsø er udlagt til Urørt skov (48 ha) 
• Der er indgået egekrataftaler på kortlagte arealer i Louise Krat på Endelave (6,2 ha) 
• Inden for følgende fredninger er der kortlagt skovhabitatnaturtyper 
o Statsfredning af Vorsø, Vorsø Kalv og Langsøerne samt omkringliggende søterræn 

Register id St12. Fredningen omfatter 886,7 ha 
o Arealfredning ved Uldrup Bakker. Register id 559600. Fredningen omfatter 1648 ha  
• Mht. naturpleje i H52 henvises til beskrivelse i Vejle Amts basisanalyse 

7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 
Nedenfor er anført nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter eller 
habitatnaturtyper, der aktuelt ikke udgør udpegningsgrundlag, men som vil skulle vurderes i 
forbindelse med en kommende revision af udpegningsgrundlagene.  
 
Nr. Habitatnaturtype/Artsnavn Areal (ha) 
9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund 2,7 
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91D0 *Skovbevoksede tørvemoser 2,6 
Tabel 7.1. Arter og habitatnaturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag, men som er registreret i 
forbindelse med kortlægningen. En * foran habitatnaturtypens eller artens navn betyder, at den er særligt 
prioriteret af EU. 
 
 Der er sammenlagt registreret 5,3 ha skovnaturtyper, der ikke aktuelt udgør 
udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 52 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave.  

8 Liste over manglende data 
Der er ved gennemgang af habitatområdet ikke konstateret manglende data. 

9 Liste over anvendt materiale 
DMU (2003): Faglig rapport fra DMU, nr. 457, 2. udgave: ”Kriterier for gunstig 
bevaringsstatus”. 
 
DMU (2005a): Habitatnøgle, ver. 1.02 Appendiks 4a, 23. juni 2005, DMU. 
 
DMU (2005b): Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (Natura 2000 
typer), ver. 1.02 Appendiks 4b, af 23. juni 2005, DMU. 
 
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 (2003): Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som 
følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug. Udgivet af 
Miljøministeriet. http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-
9/pdf/helepubl.pdf
 
Skov- og Naturstyrelsen (2005): Opdatering af Ammoniakmanualen.  
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ 
ammoniakmanualen.htm
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006a): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 2000-
basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 
 
Vejle Amts (2006): EF-Habitatområde nr. 52 og EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 36

http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-9/pdf/helepubl.pdf
http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-9/pdf/helepubl.pdf
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ammoniakmanualen.htm
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ammoniakmanualen.htm
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Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levesteder 
Bilag 1.1: Kort over habitatnaturtyper 
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Bilag 2 Data for naturtyper og arter 
 
2.1 Data for Bøgeskov på muldbund (9130) 
 
2.1.1 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). 
 
2.1.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 39,7 ha i H52. 
 
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 < 1% 1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Bøg  4,3 30,6 4,9  39,7 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 

< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
  24,5  15,2 39,7 

 
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: 
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< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
4,3 35,4    39,7 

 
- 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 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 

39,7   39,7 
 
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 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 

39,7   39,7 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på   29,4   29,4 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 

< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
9,2  6,0 24,5  39,7 

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

     0 

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

     0 

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

A B C D E I alt 
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4,3   35,4  39,7 
 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Bøg 39,7 
Enblomstret flitteraks 15,2 
Skovmærke 4,9 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-

rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 

Bøg 39,7     39,7 
Enblomstret flitteraks  24,5 15,2   39,7 
Skovmærke  29,4    29,4 
 
- 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 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
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2.2 Data for Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 
jordbund (9160) 
 
2.2.1 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, skov-
hundegræs 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).  
 
2.2.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 15,3 ha i H52. 
 
2.2.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Stilkeg 13,5     13,5 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 

< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
  11,4 3,3 0,6 15,3 
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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 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
 6,9 5,1 3,3  15,3 

 
- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 

7,4 2,1 5,8 15,3 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 

7,4 7,9  15,3 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 

< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
9,3 1,5 4,5   15,3 

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

     0 

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

     0 

Nuværende      0 
 
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 B C D E I alt 
3,3 0,6 11,4   15,3 

 
2.2.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Stilkeg 14,1 
Stor fladstjerne 6,9 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-

rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 

Småbladet lind     5,8 5,8 
Stilkeg 15,3     15,3 
Stor fladstjerne  6,9  4,5  11,4 
 
- 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 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Nåletræarter* 5,8     5,8 
* Alle (ikke plantede) nåletræarter undtagen skovfyr, taks og ene 
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2.3 Data for *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91E0) 
 
2.3.1 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, skov-
storkenæb, 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).  
 
2.3.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 61,4 ha i H52. 
 
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 < 1% 1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Ask   21,3 18,9  40,2 
Dunbirk 6,5     6,5 
Rødel 22,9 10,6    33,5 
Skovelm 6,7 15,4    22,1 
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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 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
  15,4 14,6 10,2 40,2 

 
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 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
1,5 19,3 19,4   40,2 

 
- 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 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 

4,1 14,2 43,1 61,4 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 

9,0 9,3 43,1 61,4 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 

< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
61,4     61,4 

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

     0 

 Nylig   2,6   2,6 
 
Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 

      

Nuværende  3,5 27,7   31,2 
 
Afvanding: 
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Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 

A B C D E I alt 
6,7 15,4 2,6 36,6  61,4 

 
2.3.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter i bundvegetation 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Ager padderok 3,5 
Akselblomstret star 3,5 
Alm. mjødurt 8,2 
Ask 40,0 
Engnellikerod 2,6 
Kærstar 4,1 
Rødel 7,6 
Skovelm 15,4 
Skovstar 14,0 
Stor nælde 23,6 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-

rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 

Ager padderok    3,5  3,5 
Akselblomstret star   3,5 27,7  32,2 
Alm. mjødurt   1,5 22,1  23,6 
Angelik    3,5  3,5 
Ask 61,4     61,4 
Dunbirk    27,7 15,4 43,1 
Engnellikerod   2,6   2,6 
Kærstar  2,6 1,5 31,2  35,3 
Rødel 30,3 1,5 18,9 10,7  61,4 
Skovelm   18,9 6,7 27,7 53,2 
Skovstar    50,6  50,6 
Skovskræppe     15,4 15,4 
Stor nælde 15,4  11,6 30,3  57,4 
 
- 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 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ingen arter       
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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)
 
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. 
 
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 
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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. Der fremgår 
følgende af bilaget: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at arealandelen med 
uforstyrret jordbund (f.eks. uden jordbearbejdning og kørsel) skal være stabil eller stigende. 
Jordbearbejdningen må foretages på op til 1/3 af en flade, hvis denne har været jordarbejdet 
tidligere (DMU 2003). 
 
Der er registreret tegn på jordbearbejdning på 74 % af arealet med skovtypen bøgeskove på 
muldbund (9130). Tegnene på jordbearbejdning er ret omfattende og vurderet til at udgøre 
11–25 % af hver enkelt forekomst hvor jordbearbejdning er konstateret. Der er ikke tale om 
nylig jordbearbejdning men tegn på tidligere driftsform. Der er ikke konstateret 
jordbearbejdning i andre skovtyper.  
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor er konstateret på 77 % af det samlede areal med 
bøgeskove på muldbund (9130) og på 39 % af arealet med ege-blandskov (9160). Omfanget 
af spor efter kørsel er særligt højt i bøgeskovene (9130) hvor der på 62 % af det samlede 
bøgeareal er registreret spor på et større delareal (26-50 %).  
 
Samlet vurderes forstyrrelse af jordbunden i form af jordbearbejdning eller spor efter kørsel 
med traktose/dybe spor at udgøre en potentiel trussel for skovnaturtyperne i området. Særlig 
udsat er bøgeskove på muldbund (9130). Der er imidlertid tale om en potentiel trussel da 
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påvirkningen skal ses fremadrettet. Hvis jordbearbejdningen fortsat ikke anvendes og spor 
efter kørsel ekstensiveres vil der være tale om en positiv udvikling.  
 
- 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 27 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %  
• på 19 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 % 
• på 54 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 51-75 % 
 
Andelen af det samlede areal med lav kronedækningsgrad (51-75 %) er relativ høj. Der 
vurderes at være behov for at undersøge kronedækningen i området nærmere for at konstatere, 
om det udgør en trussel for skovnaturtyperne.  
 
Kronedækningsgraden i resten af 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 konstateret nylig stævningsdrift på mindre delarealer på 4 % af arealet med elle- og 
askeskov (91E0) og ikke på andre skovnaturtyper. Der er ikke registreret ophørt 
stævningsdrift i habitatområdet. 
 
Nuværende græsningsdrift er konstateret i mindre omfang på 51 % af det samlede areal med 
elle- og askeskov (91E0) og ikke på andre naturtyper. Der er ikke registreret 
skovnaturtypearealer med tegn på ophørt græsning. 
 
På baggrund af de ovennævnte registreringer er der ikke grundlag for at konkludere, at der har 
været væsentlige negative ændringer i arealet med naturvenlige driftsformer.  
 
3.3 Eutrofiering 
Kvælstof er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et 
naturområde belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret 
artssammensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f. eks 
stor nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og 
konkurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse2 bliver overskredet. 
Resultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og 
naturtypernes tilstand ændres. Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre 
til ændret artssammensætning. Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte 
tilførsel af gødning eller indirekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller 
jordfygning fra marker.  
 
                                                 
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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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 habitatområde nr. 52 er kvælstoffølsomme med 
tålegrænser på 10-20 kg N/ha/år. Modelberegninger kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg 
N/ha/år (Skov- og Naturstyrelsen 2005).  
 
Kvælstof-deposition  
Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof fra luften er følgende for de enkelte kommuner i 
habitatområde nr. 52: 
 
 NHy(kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Horsens 11,8 6,5 18,3 
Juelsminde 10,0 6,3 16,3 
Odder 9,9 6,2 16,2 
Landsgennemsnit 9,1 6,8 15,9 
Tabel bilag.3.3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner der ligger indenfor Natura 2000 området. 
Der refereres til kommuneinddelingen før kommunalreformen i 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 tre kommuner, der dækker habitatområdet nr. 52, er på 
16,9 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).  
 
Det er muligt at korrigere de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og 
til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet.  
 
Skov & Landskab har estimeret, at f.eks. ruheden af løvskov medfører en korrektion af den 
gennemsnitlige kvælstofdeposition på 2 i skovkanter (0-25 m) og 1,5 i overgangszonen (25-
50 m) (Skov & Landskab 2006b).  
 
Overskridelse af tålegrænse 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at tålegrænsen for 
skovnaturtyperne ikke må overskrides (DMU 2003). 
 
Skovarealerne ligger spredt i habitatområdet. Generelt er skovområderne små og ligger oftest 
ud til kysten med egentlige landbrugsarealer omkring. Andelen af randzone i området er 
relativ høj.  
 
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 
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tålegrænsen for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om 
tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene.  
 
3.4 Hydrologi 
En naturlig hydrologi uden afvanding eller vandløbsvedligeholdelse vil som hovedregel 
fremme den mest naturlige udvikling af de forskellige naturtyper. Afvanding samt 
nærtliggende vandindvinding sænker det naturlige vandspejl og medfører en gradvis 
udtørring af arealet. 
 
Det fremgår af ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at der skal være en stabil eller faldende 
indsats for oprensning af vandløb og nygravning af grøfter (DMU 2003).  
 
Det fremgår af bilag 2, at afvandingsforholdene for skovnaturtyperne er som følger: 
 
Afvanding 
• på 12 % af arealet er der ikke grøfter 
• på 14 % af arealet er der grøfter, der ikke fungerer 
• på 12 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdt inden for de 

seneste 6 år 
• på 62 % af arealet er der grøfter der er vedligeholdt indenfor de seneste 6 år 
 
Der er konstateret større arealer med ret intensiv forstlig udnyttelse herunder vedligeholdelse 
af grøfter. Da grøfter generelt er meget vedligeholdte i habitatområdet vil enhver yderligere 
intensivering af afvandingsforholdene kunne betragtes som en egentlig trussel mod 
skovnaturtyperne i habitatområdet.   
 
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 i form af selvforyngelse af rødgran på 
38 % af arealet med skovtypen ege-blandskove (9160). Opvæksten af rødgran er dog meget 
sparsom i bevoksningerne og dækker < 1 % af arealet.  
 

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

http://www.skovognatur.dk/
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Der er ikke konstateret opvækst af invasive nåletræarter i andre skovtyper på 
udpegningsgrundlaget. 
 
Skov og Naturstyrelsen vurderer at invasive nåletræarter ikke udgør en aktuel trussel mod 
skovtyperne i habitatområde nr. 52.  
 
3.6 Forstyrrelse af arter  
Skov og Naturstyrelsen Har ved gennemgang af Natura 2000 området ikke konstateret tegn på 
forstyrrelser af arter.  
 
3.7 Andre trusler  
For stilkegeskove og krat på mager sur bund (9190) fremgår det af DMU-rapporten ”Kriterier 
for gunstig bevaringsstatus”, at den vigtigste trussel for efter konvertering er indvandring af 
skyggetålende træer, som med tiden vil overgro egebevoksningen og forhindre selvforyngelse 
af eg (DMU 2003).  
 
Der er konstateret naturlig selvforyngelse af bøg på ca. 84 % af det samlede areal med ege-
blandskov (9160). Samtidig er der registreret selvforyngelse af ær på alle arealer med 
skovtypen, heraf massiv selvforyngelse (> 10 %) på halvdelen af det samlede areal med 
skovtypen. Der er også noteret opvækst af skovelm i skovnaturtypen.  
 
Skov- og Naturstyrelsen vurderer at indvandringen af naturlige skyggetræer i ege-
blandskoven (9160) er en fremadskridende proces. En omfattende konvertering af egeskoven 
til sandsynligvis bøgeskove på muldbund (9130) ligger mange år ud i fremtiden.  
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