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


Natura 2000-område: 185 Gyldenså


 Vandløb med vandplanter3260 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gyldenså161


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


Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


 Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund


9160 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gyldenså161


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 185 Gyldenså


 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld


91E0 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gyldenså161


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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Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 


NOTAT 
 


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


Forslag til Natura 2000-plan nr. 185 
 


Gyldenså 
 
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. 185 er der modtaget i alt 2 høringssvar fra DN-hovedforeningen (ID 1764) 
og Bornholms Landbrug (ID 1786). 
  
Svarene har blandt andet berørt følgende punkter: 
 
1. Trusler  
2. Husdyrgodkendelsesordningen 
3. Målsætning 
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emne, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
4. Kvælstof  
 
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. 
 
  



http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/

http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx

http://www.nst.dk/





Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Trusler  
Høringssvar: 
DN-hovedforeningen påpeger, at de hjemmehørende arter ramsløg og ørnebregne kan danne tætte 
bestande, som med tiden vil udkonkurrere andre plantearter. Kæmpe-bjørneklo bør kortlægges og 
fjernes. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen tager oplysningerne til efterretning. 
 
 
2. Husdyrgodkendelsesordningen 
Høringssvar: 
Bornholms Landbrug oponerer mod, at fremtidige tilladelser til udvidelse af husdyrbesætninger skal 
baseres på totaldepositionen af ammoniak, og ikke den enkelte naturtypes tålegrænse.  
 
Naturstyrelsen: 
Administrationen af husdyrlovgivningen er henlagt til kommunalbestyrelserne og er ikke et emne 
for naturplanerne. 
 
 
3. Målsætning 
Høringssvar: 
DN-Bornholm mener, at der børe være flere og mere konkrete målsætning. 
 
Naturstyrelsen: 
Der kan selvfølgelig godt være flere målsætninger, men de, der er, kan dårligt være mere konkrete, 
hvis der skal efterlades et råderum til handleplanmyndigheden.  
 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 185 
Der er ikke foretaget ændringer i planen på baggrund af de indkomne høringssvar.  
 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 185. 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer af teksten i trussels- og indsatsafsnittet. 
 
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. 185 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. 185. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
 
Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændring af Natura 2000-planen.  
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/ , som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de naturtyper og arter, som 
planlægningen omfatter.  
 
Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv og Kommunernes Landsforening 
overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats. 



http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/
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1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Gyldenså er udpeget som habitatområde nr. 161. Der er ikke udpeget 
fuglebeskyttelsesområder inden for dette Natura 2000-område 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H161 Gyldenså 14 
 Samlet areal Natura 2000 14 
Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse.  
Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
 
 


 
          Figur 1.1: Kort over habitatområde nr. 161. 
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Skovbevokset areal (ha): 
Nr. Navn Samlet skovbevokset 


areal (Top10DK) 
Heraf med 
fredskovspligt 


Heraf uden 
fredskovspligt 


H161 Gyldenså 12 12 0
Tabel 1.2. Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i habitatområdet, der er inkluderet i denne 
basisanalyse.  
 
Habitatområdet består primært af løvskov, vandløb og et mindre areal i omdrift i den sydlige 
ende. Det skovbevoksede areal udgøres af blandede løvtræbevoksninger langs Gyldenså. På 
åbrinkerne domineres skoven af ask og rødel. Terrænet er stærkt kuperet med skrænter ned 
mod åen.  
 


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. 
 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 161 udpeget af hensyn til 3 
habitatnaturtyper. 
 
Nr.  Habitatnaturtype Håndtering 
3260 Vandløb med vandplanter - 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 


jordbund 
+ 
 


91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld + 
Tabel 2.1 Oversigt over de habitatnaturtyper, som er på udpegningsgrundlaget. 
En stjerne angiver, at naturtypen er prioriteret af EU.  
- : betyder, at naturtypen/arten behandles i Bornholms Regionskommunes 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. 
 
 
 
                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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Hermed en oversigt over de data, der er grundlaget for denne basisanalyse: 
 
Nr.  Habitatnaturtype Kortlagt areal 


(ha) 
Bilag 


91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 1,4 2.1 
Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 
På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H161 er der i alt kortlagt 1,4 ha naturtyper, 
som er på udpegningsgrundlaget.  
 
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund (9160) er på 
udpegningsgrundlaget, men er ikke registreret i området. 
 
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, som områderne er udpeget af hensyn til.  
 
Derfor er der foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod habitatnaturtyperne 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:   
 
• Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger middel i tålegrænse-intervallet for 
skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om tålegrænsen er overskredet 
i den indre del af skovene 
 


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). 
 


6 Naturforvaltning og pleje 
Der foreligger følgende oplysninger om naturforvaltning og pleje af habitatnaturtyper og arter 
i området:  
• Inden for følgende fredninger er der kortlagt skovhabitatnaturtyper: 
Navn: Gyldenså (id. 690300). Omfang: 55 ha. Fredet 18/12 1980 
Formålet med fredningen er at beskytte Ådalen og dens nærmeste omgivelser mod ændringer, 
der kan forringe eller ødelægge de landskabelige og naturvidenskabelige værdier, der knytter 
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sig til vandløbet og ådalen, og at give almenheden mulighed for at færdes langs dele af 
ådalen. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a., at Ådalens karakter af blandet 
løvskov skal opretholdes. Indplantning af nåletræ eller andre, for lokaliteten, fremmede 
træarter, herunder ahorn, må ikke finde sted. 
På agerjord eller vedvarende græsarealer må der ikke foretages nyanlæg af skov-, juletræ, og 
pyntegrøntkulturer samt frugtplantager. 
• Der foregår en mere eller mindre intensiv skovdrift i området, som kan være uforenelig 
med sikring af gunstig bevaringsstatus for skovnaturtyperne i området. 
 


7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 
Der er ikke konstateret nyindvandrede arter eller naturtyper under kortlægningen. 


8 Liste over manglende data 
Ingen manglende data. 


9 Liste over anvendt materiale 
Bornholms Regionskommune (2006): Basisanalyse_Hab161_ver1 
 
Danmarks Naturfredningsforening (1994): "Fredede områder i Danmark" af Knud Dahl. 7. 
udgave, 1. oplag 1994. 
 
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. 
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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 *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91E0) 
 
2.1.1 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).  
 
2.1.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 1,4 ha i H161. 
 
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 
Ask 1,4     1,4 
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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 
   1,4  1,4 


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


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
1,4     1,4 


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


1,4   1,4 
 
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 


1,4   1,4 
 
- 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 
1,4     1,4 


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


A B C D E I alt 
1,4     1,4 


 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter i bundvegetation 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Alm. mjødurt 1,4 
Ask 1,4 
Rødel 1,4 
* 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 


Alm. mjødurt   1,4    
Ask  1,4     
Rødel 1,4      
 
- 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 
      0 
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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: 
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- Forstyrrelse af jordbund 
Forstyrrelse af jordbunden kan skade habitatnaturtypernes strukturer og arter. Jordbunden 
kan f.eks. forstyrres ved jordbearbejdning i forbindelse med foryngelse af skov eller 
kørsel i forbindelse med mekaniseret skovning og udkørsel af træ.  
 
- Anvendelse af pesticider 
Sprøjtning med pesticider kan skade habitatnaturtypernes arter. Der kan både være tale om 
anvendelse af pesticider direkte på arealerne og om vinddrift af pesticider fra nærtliggende 
land- eller skovarealer, som sprøjtes. 
 
- Plantning og efterbedring 
Plantning og efterbedring kan medføre en strukturel ensretning sammenlignet med 
naturlig foryngelse. 
 
- Hugst 
Hugstindgreb kan være en trussel, som helt kan fjerne skovnaturtyper og arters levesteder 
(renafdrift) eller forskyde træartssammensætningen og medføre en strukturel ensretning af 
bevoksninger.  
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Mange arter og strukturer er knyttet til og afhængige af naturvenlige driftsformer. Det kan 
eksempelvis være gamle driftsformer som stævnings- eller græsningsskov samt urørt 
skov. Derfor er ophør af disse naturvenlige driftsformer en trussel mod habitatnaturtyper 
og arter. 
 
Anvendelse af gødning er behandlet i afsnit 3.3 om eutrofiering, mens afvanding er 
behandlet i afsnit 3.4 om hydrologi. 
 
I bilag 2 er der lavet en sammenstilling af data om de enkelte habitatnaturtyper. Der fremgår 
følgende af bilaget: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstaturs”, at arealandelen med 
uforstyrret jordbund (f.eks. uden jordbearbejdning og kørsel) skal være stabil eller stigende. 
Jordbearbejdningen må foretages på op til 1/3 af en flade, hvis denne har været jordarbejdet 
tidligere (DMU 2003). 
 
Der er ikke registreret tegn på jordbearbejdning af eller spor efter kørsel med traktose/dybe 
spor på de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i habitatområdet. 
 
Samlet set vurderes forstyrrelse af jordbunden i form af jordbearbejdning eller spor efter 
kørsel med traktose/dybe spor ikke at udgøre en trussel for skovnaturtyperne i området. 
 
- Hugst 
Skovnaturtyperne skal have en kronedækningsgrad > 50 % af de træarter, der hører til 
naturtypen (DMU 2005a).  
 
På baggrund af bilag 2 kan det konkluderes, at der: 
• på 100 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 % 
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Kronedækningsgraden i området indikerer, at der føres en hugst i området, som ikke udgør en 
trussel mod sikring af en kronedækningsgrad på > 50 %. Den registrerede kronedækningsgrad 
omfatter dog alle træarter på arealet, og ikke kun de træarter, der naturligt hører til 
skovnaturtypen. 
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Der er ikke registreret hverken nylig eller tegn på tidligere stævningsdrift eller græsningsdrift 
i H161. 
 
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.  
 
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 H161 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 kommunen i H161: 
 
 NHy(kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Allinge-Gudhjem 6,2 7,8 14,0 
Landsgennemsnit 9,1 6,8 15,9 
Tabel bilag.3.3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i kommunen der ligger indenfor Natura 2000 området. 
Der refereres til kommuneinddelingen fra før 1/1 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). 
 


                                                 
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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Den gennemsnitlige deposition i kommunen, der dækker H161, er således på 14,0 kg N/ha/år, 
hvilket ligger under landsgennemsnittet på 15,9 kg N/ha/år.  
 
En betydelig del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt 
fordelt i landskabet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper 
varierer i forhold til ruheden. Skov har stor ruhed, og derfor er der en større 
depositionshastighed i skove. Særligt udsatte er skovkanter, hvilket har stor betydning i 
Danmark, da en væsentlig del af de danske skove er små og derfor har relativ stor rand. 
Endvidere er der en særlig stor deposition i bevoksninger med nåletræ (Skov- og 
Naturstyrelsen 2003).  
 
Det er muligt at korrigere de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og 
til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet.  
 
Skov & Landskab har estimeret, at f.eks. ruheden af løvskov medfører en korrektion af den 
gennemsnitlige kvælstofdeposition på 2 i skovkanter (0-25 m) og 1,5 i overgangszonen (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). 
 
Skovene i H161 udgøres af smalle skovstriber med langstrakte rande. Eutrofieringen vurderes 
at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den gennemsnitlige deposition i 
den indre del af skovene ligger middel i intervallet med tålegrænsen for skovnaturtyperne. 
Supplerende modelberegninger kan afsløre, om tålegrænsen er overskredet i den indre del af 
skovene.  
 
3.4 Hydrologi 
En naturlig hydrologi uden afvanding eller vandløbsvedligeholdelse vil som hovedregel 
fremme den mest naturlige udvikling af de forskellige naturtyper. Afvanding samt 
nærtliggende vandindvinding sænker det naturlige vandspejl og medfører en gradvis 
udtørring af arealet. 
 
Det fremgår af ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at der skal være en stabil eller faldende 
indsats for oprensning af vandløb og nygravning af grøfter (DMU 2003).  
 
Det fremgår af bilag 2, at afvandingsforholdene for skovnaturtyperne er som følger: 
 
Afvanding 
• på 100 % af arealet er der ikke grøfter 
 
Som følge at tilstedeværelsen af arealer med fugtige skovnaturtyper vurderes området at være 
særligt følsomt overfor ændringer i hydrologien.  
 
Samlet vurderes hydrologien i området ikke at være nogen trussel for skovnaturtyperne i 
området, da de hydrologiske forhold i området er overvejende naturlige. Enhver ændring i 
hydrologien i området kan imidlertid være en potentiel trussel. 
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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). 
 
Skov- og Naturstyrelsen har ikke konstateret tilstedeværelse af invasive arter på de 
fredskovspligtige, skovbevoksede arealer.  
 


                                                 
3 Kilde: Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk 
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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Natura 2000-område nr. 185 Gyldenså  


Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og arter samt 
for skovbasisanalyser. 
 


 


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


 


2. TILFØJELSER TIL UDPEGNINGSGRUNDLAGET 


 


Ingen arter eller naturtyper er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag. 


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). 


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 om-
gang oversigtligt kortlagte arealer. De ny- eller genkortlagte arealer har bidraget med ny vi-
den af betydning for Natura 2000-planerne. 


Der er foretaget nye overslagsberegninger af den luftbårne kvælstofdeposition til de kortlag-
te 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 naturgenop-
retningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af basisanalyserne. 


I basisanalysen 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 forbindel-
se med en revision af udpegningsgrundlaget. Det aktuelle udpegningsgrundlag fremgår af fi-
gur 2 i naturplanen – og af By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 
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3. NYE DATA OM NATURTYPER OG ARTER 


 


Nye data om areal og antal forekomster af naturtyper og arter i dette Natura 2000-område 
fremgår af nedenstående tabel 1 og 2. Ud over de nævnte naturtyper er der i habitatområdet 
kortlagt et mindre udvalg af områdets vandhuller. 


Data om ny-/genkortlagte naturtyper er medtaget såfremt der er tale om nykonstaterede na-
turtyper eller væsentlige ændringer i forhold til oplysningerne i basisanalysen. Data om nye ar-
ter er medtaget såfremt der er nye oplysninger i forhold til basisanalysen. 


 


Nr. / Naturtype Registreret  
areal (ha) 


Antal 
forekomster Kilde 


Terrestriske naturtyper 


Ingen nye data    


Skovnaturtyper 


Ingen nye data    


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 161.  


Data stammer fra 1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2009) samt Bornholms Regionskommunes overvåg-
ning og tilsyn i perioden 1988-2006. 2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, 
supplerende kortlægning 2007-09 (DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses 
på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside under "Se på kort". *Prioriteret naturtype.  


 


Nr. / Art Antal 
forekomster 


Areal (ha)/ 
Vandløb (km) Kilde 


Ingen nye data    


Tabel 2. Opdaterede data om nye arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 161.  


1) Data stammer fra national overvågning 2004-2009 (NOVANA mv.) samt Bornholms Regionskommunes overvåg-
ning og tilsyn i perioden 1988-2006. 


 


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, En-
delig er der foretaget genkortlægning af områder, som kun blev kortlagt oversigtligt/stikprø-
vevist i første runde. 
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4. SUPPLERENDE TRUSSELSVURDERING 


 


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 3 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 (%) 


Bornholm 7 9 16 19 


Landsgennemsnit 8 9 17 33 


Tabel 3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner, som Natura 2000-området ligger inden for.  


Kvælstofdepositionen er angivet som kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammonium, primært fra 
husdyrproduktion), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat (fra transport, energiproduktion og industri) og total 
N (samlet tør- og våddeposition). DMU, 2006. 


 


Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i den kommune, hvori Natura 2000-området ligger, er 
16,0 kg N/ha/år, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak 
og ammonium (NHy) er lidt lavere end landsgennemsnittet. Nedfaldet af NOx’er – der overve-
jende stammer fra transport, energiproduktion og industri - svarer til landsgennemsnittet. 


 


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 Landskabssty-
relsens hjemmeside under "Se på kort". Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtil-
standen, 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.  
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Der er ingen data for kvælstofnedfaldet i naturområderne i Natura 2000-område nr. 185.  


 


 


4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpegningsgrundlaget 
Der er ingen ny arter på udpegningsgrundlaget. 


Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 


Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbelastningen af et naturom-
råde variere alt efter om der ligger husdyrbrug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er 
husdyrbrug i nærområdet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfla-
detyper 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 korrekti-
on af de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige na-
turtypers ruhed inden for Natura 2000-området. Ruheden af naturarealerne er vurderet på 
baggrund af den vedplantedækning, som er registreret ved kortlægningen. 


Korrektionen er foretaget ved hjælp af en metode beskrevet i Ammoniakmanualen (Skov- og 
Naturstyrelsen, 2003) opdateret som beskrevet i boksen nedenfor. Der er ikke tale om en 
eksakt beregning, men om en forholdsvis grov overslagsberegning, der dog giver en indika-
tion af om, og i givet fald hvor meget tålegrænserne er overskredet for de forskellige natur-
typer. Derfor kan overslagsberegningerne ikke direkte indgå i myndighedsbehandling af N-
belastning fra konkrete husdyrbrug/virksomheder. 


Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og sammenligning 
med andre beregninger 


Den præcise størrelse af kvælstofbelastningen på et konkret naturområde er vanskelig at 
bestemme. Der kan enten foretages målinger (som er tidskrævende, omkostningstunge og 
usikre, da de som regel kun repræsenterer en kortere måleperiode og derfor skal omregnes 
til ”normale” forhold), eller der kan foretages modelberegninger med modeller af forskellig 
art, hvoraf nogle er meget ressourcekrævende og omkostningstunge, mens andre har karak-
ter af overslagsberegninger. Resultater fra alle modelberegninger er typisk behæftet med en 
forholdsvis høj usikkerhed. 


Overslagsberegninger i basisanalysen 2006 og i dette tillæg (2009): De nye 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 
overslagsberegningerne fra 2006 – og de dækker ensartet alle landets Natura 2000 områ-
der. 


Overslagsberegningerne skal alene anvendes til at give et foreløbigt overblik over omfanget 
af tålegrænseoverskridelser til brug ved vurdering af gunstig bevaringsstatus, ikke til kon-
kret sagsbehandling. 
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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 ikke kendskab til ændret naturforvaltning eller pleje inden for dette Natura 2000-områ-
de.  


 







 6 


REFERENCER 
Bak, J. 2003: Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som følge af luftbårent kvælstof 
ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. 


Danmarks Miljøundersøgelser, 2006: Deposition af N komponenter 2006 – kommuner. 
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Miljoetilstand/3_luft/4_spredningsmodeller/5_Depositionsber
egninger/2006/depositiontables/2006.dk.Ntot.kommuner.html  


Ellermann, T. m.fl., 2005: Atmosfærisk deposition 2004, NOVANA, Faglig Rapport fra DMU nr. 
555, Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet. 


Ellermann, T. m.fl., 2006: Atmosfærisk deposition 2005, NOVANA, Faglig Rapport fra DMU nr. 
595, Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet. 


Ellermann, T. m.fl., 2007: Atmosfærisk deposition 2006, Faglig Rapport fra DMU nr. 645, 
Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 


Frohn, L. M. m.fl., 2008: Kvælstofbelastning af naturområder i Østjylland. Opgørelse for ud-
valgte Natura 2000 områder, Faglig Rapport fra DMU nr. 673, Danmarks Miljøundersøgelser, 
Aarhus Universitet. 


Geels, C. m.fl., 2008: Kvælstofbelastning af naturområder på Bornholm og Sjælland. Opgørel-
se for udvalgte Natura 2000 områder, Faglig Rapport fra DMU nr. 689, Danmarks Miljøunder-
søgelser, Aarhus Universitet. 


Nielsen O. K. m.fl., 2008: Denmark’s National Inventory Report 2008. Emission Inventories 
1990-2006 – Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change. 
Faglig Rapport fra DMU nr. 667, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 


Skov- og Naturstyrelsen, 2005: Harmoniserede tålegrænser. Opdatering af 15. december 
2005. http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/78C70731-71A2-40B6-B6112F134-
0CB922A/14951/Ammoniakmanual02122005.pdf  


 


 


 







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice






Forslag til Natura 2000-plan 
Offentlig høring 


Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 


1 


Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
N 185 – Gyldenså 
 
Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om 
miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørap-
port. Rapporten skal indeholde oplysninger, der følger af bilag 1 i lo-
ven.       
 
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 retningslin-
jer for planens gennemførsel. Der er udarbejdet en overordnet mål-
sætning 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 fredskovs-
pligtige arealer) startende fra 2010. Endelig er der en kort beskrivelse 
af sammenhæng til vandplanen og et oversigtsskema, der opsumme-
rer Natura 2000-planen jf. naturtyper og arter på områdets udpeg-
ningsgrundlag. 
 
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 føl-
gende overordnede målsætning:  
 
Området Gyldenså består af et vandløb med omgivende løvskov. Her 
er speciel fokus på vandløb og aske-ellesump samt den blandede 
egeskov.  
 
Det overordnede mål for området er:  
• At Gyldenså får god vandkvalitet med henblik på at opnå gunstig 


bevaringsstatus.  
• De omgivende skovnaturtyper skal sikres en god-høj naturtil-


stand.  
• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyper-


ne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstof-
belastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder. 


 
 
Relevante planer 
Natura 2000-områderne vil fremgå af landsplandirektivet (de tidligere 
regionplaner). Disse skal indeholde retningslinjer i overensstemmelse 
med bekendtgørelsen om udpegning og administration af internatio-
nale beskyttelsesområder nr. 408 af 1. maj 2007. Det betyder, at 
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landsplandirektivet skal indeholde retningslinjer, der i overensstem-
melse med direktivforpligtelserne kan understøtte områdernes beva-
ringsmålsætninger. 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 ret-
ningslinjer, 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. 
 
Der er ikke kendskab til igangværende plejetiltag.  
 
B. Nul – alternativ 
  
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift 
for at sikre og opretholde gunstig bevaringsstatus det gælder fx en 
række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i ugunstig tilstand 
tiltag, der kan imødegå forringelse.  
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil vandløbet have 
uhensigtsmæssigt hydrologi, invasive arter fortsat brede sig og skov-
naturtyperne blive belastet med mængder af luftbåret kvælstof, der 
overskrider naturtypernes tålegrænser. Samme naturtyper vil være 
utilstrækkeligt beskyttet mod konvertering til andre træarter  
 
Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for:  
• Der er ikke naturtyper, der har gunstig eller vurderet gunstig 


bevaringsstatus. 
 
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  
• Vandløb med vandplanter (3260) pga. tilledning af næringsstof-


fer. 
• Elle- og askeskove (91E0), da højeste tålegrænse for N-


deposition er overskredet. 
 
Bevaringsstatus er ukendt for:  
• Ege-blandskov (9160), da den ikke er fundet ved kortlægningen 
 
C. Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Skovnaturtyperne sikres mod konvertering til andre træarter og sik-
res mod ødelæggelser. 
 
Dette vurderes ikke at være i modstrid til andre miljøforhold i områ-
det. 
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D. Eksisterende miljøproblemer 
 
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er 
systematisk beskrevet i planen. Planens mål er, at sikre udpegnings-
grundlaget mod disse trusler herunder prioritering i tilfælde af mod-
stridende naturinteresser. 
 
E. Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Planen er en udmøntning af EU's Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirek-
tiv 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 Gyldenså: 
 
1.1 Reduktion af kvælstof-deposition på områdets habitatnaturtyper 


forventes at ske gennem en kommende ændring af husdyrgod-
kendelsesloven jf. regeringsudspillet Grøn Vækst, april 2009. 
Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, her-
under fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, spilde-
vand og fodring. For marine naturtyper, større søer og vandløb 
reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen. 


1.2 Det undersøges nærmere, hvor der er behov for at skabe en 
mere hensigtsmæssig hydrologi i skovnaturtyper.  


1.3 De terrestriske naturtyper skal sikres en hensigtsmæssig eks-
tensiv drift og pleje, og vandløb med vandplanter sikres gode 
fysiske og kemiske forhold samt kontinuitet. I særlige tilfælde 
kan permanent ophør af drift i skovnaturtyper (urørt skov) være 
nødvendig for at opfylde direktivforpligtigelsen, primært på are-
aler, som i forvejen i en længere periode har haft minimal eller 
ingen hugst. 


1.4 Invasive arter som Kæmpe-Bjørneklo bekæmpes og deres 
spredning skal forebygges 


 
I henhold til vandplanen vil en gennemførsel af planen for vandopland 
3.1 Bornholm under vandrammedirektivet vurderes at indebære, at 
følgende del af Natura 2000-planens indsatsprogram bliver gennem-
ført:  
 
• Vandløb med vandplanter (3260) sikres gode fysiske forhold 


samt kontinuitet. 
• Der sikres den for naturtypen mest hensigtsmæssige hydrologi i 


vandløbet, herunder nedbringelse af næringsstofbelastningen fra 
oplandet. 
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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.  
 
 
Planens  
indvirkning på 


 
På- 
virkes 


Ingen  
Påvirk-
ning 


 
 
Redegør for indvirkning 


Biologisk mangfoldighed x  Er redegjort for. 


Befolkningen x  
De rekreative oplevelser i tilknytning 
til området sikres eller forbedres via 
et forbedret naturgrundlag.  


Menneskers sundhed  x  


Fauna og flora x  Er redegjort for. 


Jordbund  x  


Vand x  Er redegjort for – se i øvrigt vand-
plan for vandopland 3.1 Bornholm 


Luft  x  


Klimatiske faktorer  x  


Materielle goder  x  


Landskab x  
Et varieret landskab bestående af 
forskellige land-skabstyper fasthol-
des og udbygges.  


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 mil-
jøet 
 
Planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i tabel 1. Vedrø-
rende modstridende naturinteresser følger prioriteringen statens ret-
ningslinjer. 
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
 
Sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder 
for arter 
 
2.1 Sigtelinje 2 er ikke anvendt i denne plan. 
 
Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- 
og miljølovgivningen 
 
3.1 Skovnaturtyper sikres. Der kan dog være tale om en dynamisk 


situation, hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, 
der over tid bidrager til sikring af en skovnaturtype. 
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3.2 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er om-
fattet af lovgivningen, skal sikres mod ødelæggelse. 


 
Sigtelinje 4. Særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografi-
ske status er i fare 
 
4.1 Sigtelinje 4 er ikke anvendt i denne plan. 
 
Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne 
og Skov- og Naturstyrelsen m.fl. indenfor rammerne af indsatspro-
grammet.  
 
H. Grundlag for prioriteringer og valg 
 
Planen har til hensigt at sikre udpegningsgrundlaget og fremme den 
biologiske mangfoldighed generelt. En målsætning for en bestemt na-
turtype eller art vil dog kunne indebære en nedprioritering af andre 
naturtyper/arter. Der er ikke foretaget en nedprioritering af andre na-
turtyper/arter i denne plan. 
 
I. Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpeg-
ningsgrundlag og naturværdier via NOVANA og DEVANO overvåg-
ningsprogrammer. Desuden afrapporterer Danmark den nationale 
indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-Kommis-
sionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det 
nuværende videns grundlag for områdets udpegningsgrundlag i for-
bindelse 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 for-
bindelse med fremtidige planperioder.  
 
J. Ikke teknisk resume 
 
I medfør af lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der foretaget en mil-
jøvurdering. Planen vil sikre eller forbedre bevaringsstatus for områ-
dets udpegningsgrundlag og den biologiske mangfoldighed generelt 
samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
Det overordnede mål for området er at Gyldenså får god vandkvalitet 
med henblik på at opnå gunstig bevaringsstatus. De omgivende skov-
naturtyper skal sikres en god-høj naturtilstand. 
 
Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne 
hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning 
og gode spredningsmuligheder for naturtypernes karakteristiske og 
sjældne arter.  
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Hvis ikke planen iværksættes, vil det 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, samtidig med at vandpla-
nen bidrager til at nedsætte næringsstofbelastningen i de akvatiske 
naturtyper. 
 
Skæg-flagermus og Vandflagermus findes begge i området. Planens 
gennemførsel vurderes dog ikke at få negative konsekvenser for disse 
bilag 4-arter.  
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NATURA 2000-basisanalyse for 
Habitatområde nr. 161: Gyldenså 


 


 
Gyldensåen fra luften  


Luftfoto fra 2004, DDO©, COWI 
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1. Beskrivelse af området 
NATURA 2000-området ligger på Østbornholm på kysten mellem Bølshavn og Listed, se figur 1.1. 
Det dækker ca. 14 ha, se tabel 1.2. Området strækker over ca. 1,4 km og går mellem Svanekevej og 
Bølshavn, hvor det har kontakt med kysten.  
 


 
Figur 1.1. Kort over habitatområde 161, Gyldenså. 
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Nr. Natura2000 Navn Areal (ha) 


H161 DK007X244 Gyldenså 14 


Tabel 1.2: oversigt over det habitatområde der er inkluderet i denne basisanalyse. 
 
Habitatområdet består primært af løvskov, vandløb og et mindre areal i omdrift i den sydlige ende; se 
tabel 1.3. Det meste af området er fredsskov og hele området er omfattet af en landskabsfredning fra 
1980 (139-04-23). De mest kystnære dele af området (2,8 ha) er omfattet af strandbeskyttelseslinien. 
Habitatområdet ligger i et område med en del intensiv husdyrproduktion. Der findes en ca. 2 km lang 
offentlig sti på den sydlige side af vandløbet. Stien går fra landevejen til en fællesoffentlige vej mellem 
Ellesvang og Gyldensgård.  
Naturindholdet i Gyldenså-habitatområdet er beskrevet i Bornholms Natur, Fjælstaunijn 1995:2. 
 
Naturtype Areal Antal 
Fredsskov 13,4 ha - 
Vandløb 1,66 km (ca) 1 
Areal i omdrift 0,6 ha 1 
Tabel 1.3: Oversigt over arealfordeling i habitatområdet.  
 
Landskabsfredningen fra 1980 omfatter i alt ca. 55 ha, hvoraf det kun er de mest kystnære 14 ha, der er 
udpeget som EU-Habitatområde. 
Fredningen har til formål at: 


• beskytte Gyldenså-dalen og den nærmeste omgivelser mod ændringer, der kan forringe eller 
ødelægge de landskabelige og naturvidenskabelige værdier, der knytter sig til vandløbet og 
ådalen. 


• give offentligheden mulighed for at færdes langs dele af ådalen, og 
• give fredningsmyndighederne mulighed for at iværksætte drifts- og plejeforanstaltninger 


 


2. Udpegningsgrundlaget 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 161 udpeget af hensyn til 3 habitatnaturtyper, ingen 
arter. 
 


Habitatområde nr. 161: Gyldenså 


Kode Naturtype Kortlagt areal (ha) Antal forekomster 


3260 Vandløb med vandplanter Ej kortlagt   


9160 
Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund Ej kortlagt   


91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og 
væld 


Ej kortlagt   


Tabel 2.1. Oversigt over de naturtyper, der aktuelt indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområde 
159. 
Noter: : 1) Skov naturtyperne kortlægges af SNS og er ikke inkluderet i denne basisanalyse. * Prioriteret 
naturtype 
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3. Datapræsentation 
Natur & Miljø har ikke foretaget kortlægning af habitatnaturtyper i dette habitatområde idet, der ikke 
forekommer en af de 18 lysåbne naturtyper, der er omfattet af kortlægningen. Datapræsentationen 
udgøres derfor af en sammenskrivning af eksisterende viden om området fra andre besigtigelser og 
kilder, se tabel 3.1. 
 
Nr. Naturtype Datatype Litteraturliste 
3260 Vandløb med vandplanter Andre data 1,4,5,6 


9160 
Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund 


Andre data 1,2,3,6 


91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og 
væld 


Andre data 1,2,3,6 


Tabel 3.1. Oversigt over datagrundlaget for de naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for 
NATURA 2000 området. For hver naturtype og art er en henvisning til en mere detaljerede 
gennemgang af datagrundlaget samt en angivelse af hvor data stammer fra.  
 
Vandløbet 
Vandløbet har lav sommervandføring og kan tørre helt ud i varme, nedbørsfattige somre. Desuden 
foregår der en del ulovlig vandindvinding til havevanding. 
Der findes i den nedre del af vandløbet udbredte flader med arter af børsteorme og vandløsfaunaen 
viser tegn på organisk belastning fra husspildevand. 
Vandet bliver dog iltet da der er et stort fald på vandløbet og derfor findes der også ørreder i vandløbet. 
Ørrederne er set trække op og gyde og der er konstateret overlevende yngel. 
Der er foretaget faunaundersøgelser ved Anebro, opstrøms habitatområdet i 1997 og 2000 samt ved 
åens udløb i havet i 1997, 1998, 2000 og 2001. Resultaterne ses i tabel 3.1. 
 


 DVFI faunaklasse Diversitetgrupper: 
Positive 


Diversitetgrupper: 
Negative 


Anebro 1997 5 6 1 
Anebro 2000 4 4 2 
Udløb 1997 6 6 2 
Udløb 1998 4 2 1 
Udløb 2000 5 7 1 
Udløb 2001 6 8 0 


Tabel 3.1: Oversigt over score i Dansk Vandløbs Fauna Indeks på to målestationer i Gyldenså. 
 


I selve åløbet i områder  med stærk strøm vokser Robust Strømmos (Plathyhypnidium riparioides) 
 
Planter 
I Bilag 1 er oplistet de plantearter Natur & Miljø har kendskab til forekommer i habitatområdet. 
Arterne fra 2006 er fra den vestlige del af området og registreret i forbindelse med udarbejdelse af 
regionplantillæg. Denne liste er suppleret med arter fundet i forbindelse med Atlas Flora Danica- 
projektet i 2000 samt arter, der optræder i hæftet Gyldenså fra Bornholms Natur 1995:2. 
 
De mest interessante arter er de fredede og rødlistede arter Blegblå Anemone og Sort Radeløv. De 
øvrige arter er mere eller mindre almindelige arter, som trives i dette skovklima med fugtig, næringsrig 
bund. 
 







6 af 8 


Dyr 
Der er tidligere set bilag IV-arterne Skæg-Flagermus (Myotis mystacinus) og Vandflagermus (Myotis 
daubentonii) i eller i nærheden af ådalen. I Bornholms Natur 1995:2 (2) findes en mere deltaljeret liste 
over kendskabet til faunaen i ådalen. 


4. Foreløbig trusselsvurdering 


4.1. Eutrofiering 
Baggrundsbelastningen på Bornholm med ammoniak ligger omkring 14 kg N/ha/år (8). Gyldenså-
habitatområdet ligger dog i et intensivt landbrugsland med flere store husdyrbrug i nærheden. Den 
reelle belastning må derfor betragtes væsentligt højere.  


4.2. Tilgroning 
Tilgroning anses ikke for at være relevant i habitatområdet. 


4.3. Hydrologi 
Der er ikke foretaget undersøgelser af hydrologien i habitatområdet. 


4.4. Invasive arter 
Der findes Kæmpe-Bjørneklo flere steder i skoven langs vandløbet (6). Der er ikke på nuværende 
tidspunkt iværksat bekæmpelse af disse forekomster. 


4.5. Arealmæssige ændringer siden 1994 
Der er ikke kendskab til arealmæssige ændringer siden 1994. 


4.6. Forstyrrelse af arter 
Der er ikke kendskab til forekomst af arter på habitatdirektivet. 


4.7. Andre trusler 
Ramsløg og Ørnebregne kan begge brede sig aggressivt på bekostning af de øvrige arter i området. Der 
er ikke på nuværende tidspunkt overblik over arternes tidligere eller nuværende udbredelse. 
Der har været en enkelt sag med motoriseret færdsel og terrænændringer i området.  
En lang række landbrug og spredt liggende husstande langs åen også opstrøms habitatområdet udleder 
spildevand til vandløbet. Spildevandet er primært overløb fra septiktanke. Der findes også et 
kloakoverløb ved Østermarie Kirke. Spildevandet tilfører vandløbet organisk stof og næringsstoffer. 
Særlige det organiske stof kan være problematisk idet bakterierne i vandløbet under nedbrydningen af 
stofferne bruger ilt og dermed sænker iltindholdet i vandet. Et lavt iltindhold er kritisk for 
vandløbsfaunaen. 


5. Modsatrettede interesser  
Der er ikke kendskab til modsatrettede beskyttelsesinteresser i området. 


6. Naturforvaltning og pleje  
Der foregår en mere eller mindre intensiv skovdrift i området, som på sigt kan være uforenelig med 
beskyttelsen og udviklingen af den biologiske mangfoldighed i området. 
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Natur & Miljø vedligeholder den offentlige sti. 


7. Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og 
naturtyper 
Der er ikke kendskab til nyindvandrede arter eller naturtyper på habitatdirektivet. 


8. Litteraturliste 
 Henvisning foregår i teksten som nummer i parentes, f. eks.: (2) 


8.1. Liste over anvendt materiale 
1. Bornholms Natur 1995:2, Gyldenså. Mogens Hansen og Lars Trolle. 
2. Overfredningsnævnets afgørelse af 18. december 1980 om fredning af Gyldensåen med 


tilgrænsende arealer i Allinge-Gudhjem kommune, Bornholms amt (sag nr. 2418/79). 
3. Fredningskendelse af 23. april 1979 nr. 33/1971 om fredning af Gyldensåen med tilgrænsende 


arealer. 
4. Faunabedømmelse fra station t56 (Anebro). Udskrift fra Winbio. 
5. Faunabedømmelse fra station t55 (Ved udløb i have). Udskrift fra Winbio. 
6. Natur & Miljøs naturdatabase (data overføres til fællesoffentlige database) 
7. En række korttemaer i Natur & Miljøs GIS-system (MapInfo).  
8. Atmosfærisk deposition 2005. NOVANA. Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Brandt, J., 


Christensen, J., Frohn, L.M., Geels, C., Kemp, K., Løfstrøm, P., Mogensen, B.B., & Monies, C., 
Faglig rapport nr. 595, DMU, 2006. 


8.2. Liste over manglende data 
Der mangler data fra kortlægning af skovnaturtyperne. 
Der mangler en opdateret kortlægning af udbredelsen af Kæmpe-Bjørneklo i ådalen. 
Den reelle ammoniakdepostion samt naturtypernes tålegrænse bør beregnes. 


8.3. Liste over andet relevant materiale 
Intet er fundet der er relevant i denne sammenhæng. 


9. Bilag 


Bilag 1. Oversigt over fund af planter i habitatområde 161 
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Plantearter 2006 
Ager-Tidsel 
Ahorn 
Akselblomstret Star 
Alm. Bingelurt 
Alm. Eg 
Alm. Fuglegræs 
Alm. Gedeblad 
Alm. Hundegræs 
Alm. Hvidtjørn 
Alm. Hyld 
Alm. Kvik 
Alm. Mangeløv 
Alm. Mjødurt 
Alm. Rapgræs 
Angelik 
Ask 
Avnbøg 
Bittersød Natskygge 
Bredbladet Mangeløv 
Brombær 
Burre-Snerre 
Butbladet Skræppe 
Dag-Pragtstjerne 
Dueurt 
Enblomstret Flitteraks 
Eng-Kabbeleje 
Engkarse 
Eng-Nellikerod 
Eng-Rapgræs 
Engriflet Hvidtjørn 
Eng-Rottehale 
Feber-Nellikerod 
Femhannet Pil 
Fjerbregne 
Fugle-Kirsebær 
Glat Vejbred 
Grønblomstret Bjørneklo
Grå-Bynke 


Haremad 
Hassel 
Hestekastanie 
Hindbær 
Horse-Tidsel 
Hvid Anemone 
Hyldebladet Baldrian 
Knoldet Brunrod 
Knæbøjet Rævehale 
Korsknap 
Kristtorn 
Kæmpe-Bjørneklo 
Kæmpe-Svingel 
Lav Ranunkel 
Liden Singrøn 
Lund-Rapgræs 
Lyse-Siv 
Løvefod 
Lådden Dueurt 
Manna-Sødgræs 
Mark-Forglemmigej 
Mirabel 
Mose-Bunke 
Mælkebøtte 
Pigget Star 
Pil 
Rams-Løg 
Rose 
Rynket Rose 
Rød-El 
Rørgræs 
Skov-Elm 
Skov-Galtetand 
Skov-Løg 
Skov-Star 
Skov-Storkenæb 
Skovsyre 
Skov-Viol 
Skræppe / Syre 


Spids-Løn 
Stikkelsbær 
Stinkende Storkenæb 
Stor Fladstjerne 
Stor Konval 
Stor Nælde 
Sylt-Star 
Thuja 
Tusindfryd 
Tveskægget Ærenpris 
Tykbladet Ærenpris 
Vand-Mynte 
Vedbend 
Vild Kørvel 
Ørnebregne 
 
 
Atlas Flora Danica 2000. 
Alm. Guldnælde 
Gul Anemone 
Hulrodet Lærkespore 
Ris-Dueurt 
Spidsbl. Steffensurt 
Storbl. Kodriver 
Strudsvinge 
 
Bornholms Natur 1995: 
Alm. Bøg 
Alm. Engelsød 
Avnbøg 
Benved 
Blegblå Anemone 
Blå Anemone 
Dansk Ingefær 
Sort Radeløv 
Alm. Cypresmos 
Bølget Stjernemos 
Stor Thujamos 


 
 
 







