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1. Natura 2000-basisanalyse
(planperiode 2016-2021)
EU’s Natura 2 000-direktiver (fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet) forpligter Danmark
til at gøre den nødvendige indsats for at sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller
karakteristiske naturtyper og arter af europæisk betydning.
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. m aj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter
(habitatdirektivet) med senere ændringer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2 009/147/EF
af 3 0. november 2 009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet)
Danm ark har valgt at gøre dette ved en systematisk og tilbagevendende Natura 2000-planlægning,
der på grundlag af direktivforpligtelsen og den nationale naturovervågning for 6-årige planperioder
(dog 1 2 -årige for skovbevoksede fredskovpligtige arealer) prioriterer den krævede indsats.
Planperioden 2 016-21 dækker derfor som udgangspunkt ikke de fredsskovspligtige arealer.
Natura 2 000-planlægningen sker efter reglerne i miljømålsloven og bekendtgørelse om Natura
2 000-skovplanlægning, der fastsætter, at en Natura 2 000-plan består af:
•
•

Mål for naturtilstanden i Natura 2000-om rådet.
Indsatsprogram.

Indsatsprogrammet for det enkelte Natura 2 000-område udarbejdes på baggrund af en
basisanalyse og foreliggende ov ervågningsdata.
Basisanalysen skal indeholde følgende elementer:
•
•
•

Kortlægning af habitatnaturtyper og levesteder for arter, som om råderne er udpeget for.
Vurdering af tilstand og foreløbig vurdering af trusler.
Et resumé, som på kortbilag angiver beliggenheden af de kortlagte arealer og tilstanden.

Basisanalysen indgår efter seneste ændring af miljømålsloven ikke som en del af Natura 2 000planen, men præsenterer datagrundlaget for denne plan.
Basisanalysen for planperiode 2 016 -2 021 blev offentliggjort 20. december 2013. Basisanalysen er
siden blevet revideret og suppleret m ed tilstandsvurdering af en række kystnaturtyper samt m ed
ny e data om levesteder for ynglefugle. Enkelte steder er der foretaget supplerende kortlægning og
tilstandsvurdering af mindre naturarealer. Endvidere har bemærkninger fra kommuner og andre
interessenter indgået i revisionen af basisanalysen. Oplysninger om igangværende indsats er
endv idere blevet opdateret m ed seneste opgørelser fra NaturErhvervstyrelsen.

1.1

Basisanaly sens indhold

Basisanalysen er grundlaget for m ålfastsættelse og indsatsprogram i Natura 2 000-planen for de
enkelte, udpegede Natura 2 000-områder. Basisanalysen fokuserer på Natura 2 000-forpligtelser og
derm ed på de arter og naturtyper, som om rådet er udpeget for at beskytte.
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Basisanalysen er udarbejdet på grundlag af de nationalt indsamlede og/eller kvalitetssikrede data,
der indhentes gennem det nationale overvågningsprogram for vand og natur - NOVANA. Data er
offentligt tilgængelige på Danmarks Miljøportal. Naturstyrelsen har i årene 2010-12 gennemført en
fornyet og udvidet kortlægning af de enkelte habitatnaturtyper og visse arters levesteder, og data
herfra udgør sammen med tilstandssystemerne for de enkelte naturtyper og visse arters levesteder
om drejningspunktet for basisanalysen.
Vurderinger af de enkelte naturtypers og arters bevaringsstatus og de negative påvirkninger, som de
er udsat for, bygger på NOVANA-rapporter ov er samme data udarbejdet af Nationalt Center for
Miljø og Energi (DCE) ved Århus Universitet. Rapporterne er udarbejdet som led i DCE’s funktion
som fagdatacenter for det nationale overvågningsprogram. Vurdering af forstyrrelser af fugle og
pattedyr bygger på DCE-rapporten - "Vurdering af forstyrrelsestrusler i Natura 2000-områderne",
der er udarbejdet for Naturstyrelsen i forbindelse med opfølgningen på den 1. Natura 2000-plan.
Der findes andre data om naturen i Natura 2 000-områderne. Disse er dog ikke tilstrækkeligt
ensartede og landsdækkende til, at Naturstyrelsen har inddraget dem i de statslige basisanalyser,
som blandt andet skal danne grundlag for en national prioritering af indsatsen i 2 . planperiode.
Mange af disse data vil m ed fordel kunne indgå i senere faser af planlægningen, ikke mindst i
forbindelse med fastsættelse af konkrete forvaltningstiltag.
Natura 2 000-planlægningen 2 016-21 vedrører som udgangspunkt kun de arealer, der er om fattet af
m iljømålsloven, da planperioden for arealer om fattet af skovloven er 12 år (2010-21).
Naturstyrelsen har alligevel for fuldstændighedens skyld valgt i basisanalysen at medtage alle
indsamlede artsdata – uanset visse datasæt vedrører arealer omfattet af skovloven.
Selv om basisanalysen er udarbejdet m idt i gennemførslen af den 1 . Natura 2 000-plan, vil der for
hv ert enkelt om råde indgå en foreløbig status for gennemførslen af den 1. plan byggende på
tilgængelig viden om tilsagn om tilskud efter landdistriktsstøtteordningerne og godkendte EUprojekter (Life+).

1.2

Natura 2000-planprocessen

Planprocessen for de statslige Natura 2 000-planer er fastsat i m iljømålsloven. Med ændringen af
m iljømålsloven med virkning fra 1. juni 2 013 er processen:
Natura 2 000-planen udarbejdes efter forudgående drøftelse m ed de berørte statslige, kommunale
og regionale myndigheder og m ed inddragelse af nationalparkbestyrelser, foreninger,
organisationer og lodsejere, som har en væsentlig interesse i planen.
De tv ærgående, overordnede drøftelser foregår på nationalt niveau. På regionalt niveau præsenterer
Naturstyrelsen basisanalyser, og et m uligt planindhold drøftes. Basisanalyserne offentliggøres
senest sam tidig m ed, at drøftelser med de berørte interessenter indledes.
Forslag til Natura 2000-planer for 2 016-21 offentliggøres senest 1 år efter offentliggørelsen af
basisanalyserne. Miljøministeren (Naturstyrelsen) fastsætter en frist på mindst 12 uger for
indgivelse af høringssvar vedr. planforslagene. Miljøministeren vedtager efterfølgende planen. Der
gælder dog særlige høringsregler, hvis det offentliggjorte planforslag ændres væsentligt.

1.3

Udpegningsgrundlag

For hv ert Natura 2 000-om råde findes et udpegningsgrundlag, der ud fra de af EU fastsatte regler
rummer de internationalt væsentlige arter og naturtyper for det pågældende om råde. For disse dyr,
fugle, planter og naturtyper er der inden for de udpegede Natura 2 000-områder en særlig
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forpligtelse. Det er alene de arter og naturtyper, der er på om rådernes udpegningsgrundlag som
behandles i denne basisanalyse.
De danske fuglebeskyttelsesområder blev udpeget i 1983 med en lille justering i 2 000, og der er nu
udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder i Danmark. I 1 9 98 blev habitatområderne tilsvarende
udpeget. Disse blev justeret og udvidet, senest i 2 011, og der er nu 261 habitatområder i Danmark.
Fuglebeskyttelsesområderne og habitatområderne udgør det samlede Natura 2 000-netværk.
Fuglebeskyttelses- og habitatområder kan være sammenfaldende eller ligge i umiddelbar
tilknytning til hinanden, hvorfor der i alt er 252 Natura 2000-om råder i Danmark. I Natura 2000om råder, hvor der indgår habitatområder og fuglebeskyttelsesom råder m ed forskellig afgrænsning,
er forpligtelsen i forhold til udpegningsgrundlaget udelukkende knyttet til det enkelte delområdes
geografiske afgrænsning.
Naturen er dynamisk, og nogle arter og naturtyper indvandrer til nye om råder, m ens andre af
naturlige grunde forsvinder fra om råder, hvor de tidligere var kendt. Endvidere forbedres
v idensgrundlaget om arternes og naturtypernes forekomst inden for om råderne yderligere i
forbindelse med systematisk kortlægning, ov ervågning og andre undersøgelser. Derfor opdateres
udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2 000-om råder m ed m ellemrum. Dette vil typisk ske
hv ert 6 . år forud for rapportering til EU og udarbejdelse af nye statslige Natura 2000-basisanalyser
m ed efterfølgende Natura 2 000-planer. Naturstyrelsen har i 2 012 opdateret udpegningsgrundlag
for såv el fuglebeskyttelsesområderne som habitatområderne efter offentlig høring. Kriterier for
opdateringen og de udpegningsgrundlag, der gælder fra den 1. januar 2013, kan ses på
Naturstyrelsens hjemmeside.
Natura 2 000-indsatsen for om rådets udpegede naturtyper og arter vil dog i m ange tilfælde betyde,
at forholdene også forbedres for en lang række både almindelige, sjældne og rødlistede arter, der
findes inden for om rådet, men som ikke er grundlag for om rådets udpegning som Natura 2 000om råde.

1.4

Datagrundlaget

Ved udarbejdelse af den enkelte basisanalyse præsenteres kun aktuelle ov ervågningsdata for
naturtyper og arter, der er m edtaget på det pågældende Natura 2 000-områdes
udpegningsgrundlag. Dette afsnit om datagrundlaget er en generel beskrivelse, der er dækkende for
alle Natura 2 000-basisanalyser.
Data, der anvendes og præsenteres i denne basisanalyse, er kvalitetssikrede og landsdækkende data,
der er offentligt tilgængelige. Det vil i helt overvejende grad dreje sig om data indsamlet og
kv alitetssikret i forbindelse med gennemførelse af det statslige overvågningsprogram - NOVANA.
Den konkrete, praktiske gennemførelse af overvågningen og efterfølgende databehandling for de
enkelte arter og naturtyper kan ses i de udarbejde tekniske anvisninger på DCE's hjemmeside og de
årlige NOVANA-rapporter.
De fleste data stammer fra den terrestriske del af overvågningsprogrammet, men derudover
inddrages data indsamlet i de øv rige NOVANA delprogrammer, fx tilstandsvurderinger og
lev estedskortlægning i søer, kortlægning af m arine naturtyper samt artsdata fra de akvatiske
ov ervågningsprogrammer i NOVANA fx data til belysning af forekomst af lampretter andre fisk,
insekter og havpattedyr.
Naturtype- og artsdata, der anvendes i basisanalyserne, kan findes på Miljøministeriets MiljøGis og
i Danm arks Naturdata.
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1.4.1

Dat agrundlag arter

Arternes udbredelse, forekomst og antal gennemgås og beskrives på baggrund af de kvalitetssikrede
data, der er indsamlet i NOVANA-programmerne.
I basisanalysen præsenteres udelukkende data om arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for
om rådet, og som dermed er en del af Natura 2 000-forpligtelsen.
Der er ikke m ed denne basisanalyse forsøgt analyseret og præsenteret viden om forekomst af
om rådets øvrige, sjældne, rød- eller gullistede arter eller arter optaget på habitatdirektivets bilag IV.
Varetagelsen af hensynet til disse arter indgår ikke specifikt i Natura 2 000-planlægningen.
For den ov ervejende del af arterne på Natura 2000-om rådernes udpegningsgrundlag er
resultaterne fra NOVANA-programmet beskrevet i den videnskabelige rapport fra DCE- Nationalt
Center for Miljø og Energi - Ov ervågning af arter 2004-2011.
I rapporten gives der et overblik over de enkelte arters forekomst og udbredelse samt en
præsentation af de pågældende arters status i Danmark på baggrund af de indsamlede
ov ervågningsdata. Metode til overvågning af arter i NOVANA-programmet er grundigt beskrevet i
de tekniske anvisninger, der kan ses v ia DCE's hjemmeside.
Fuglenes udbredelse, antal og bestandsudvikling beskrives ligeledes på baggrund af data indsamlet
og kv alitetssikret i forbindelse m ed gennemførelse af NOVANA-programmerne i perioden 20042 012. Princippet for overvågning af både ynglefugle og trækfugle er, at alle arter, som indgår i et
eller flere Natura 2 000-områders udpegningsgrundlag ov ervåges m ed varierende frekvens
afhængig af artens bevaringsstatus. Arter m ed ugunstig bevaringsstatus ov ervåges oftere og m ere
grundigt end arter m ed gunstig bevaringsstatus. Data til vurdering af fuglenes forekomst er for de
fleste arters vedkommende indsamlet af Naturstyrelsen og DCE. Disse data bliver for flere arters
v edkommende desuden suppleret med data indsamlet af Dansk Ornitologisk Forenings m edlemmer
v ia DOF-basen. De anvendte data kvalitetssikres af DCE og/eller af Naturstyrelsen og anvendes
efterfølgende i Naturstyrelsens ov ervågning af de pågældende fuglearter.
For en række ynglefugle, der ikke er specifikt tilknyttet Natura 2 000-områderne, foretages der i
NOVANA ov ervågningen en ekstensiv ov ervågning, hvilket betyder, at DCE Aarhus Universitet ved
udgangen af overvågningsperioden i 2 015 udarbejder landsdækkende udbredelseskort for disse
arter. Der findes ikke et ensartet, landsdækkende billede af deres forekomst i de Natura 2000
om råder, hvor de indgår i de pågældende om råders udpegningsgrundlag. Der er derfor ingen
antalsangivelser i de basisanalyser, hvor disse y nglefugle indgår i de pågældende om råders
udpegningsgrundlag.
For den ov ervejende del af fuglearterne på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag er
resultaterne fra NOVANA-programmet beskrevet i den videnskabelige rapport fra DCE - Nationalt
Center for Miljø og Energi – Fugle 2 004-2 011.
For stor v andsalamander, klokkefrø, eremit og 1 6 ynglefuglearter er der i NOVANA-programmet
gennemført en levestedskortlægning til beskrivelse af kvaliteten af de pågældende arters levesteder.
Disse data vil også blive præsenteret i basisanalyserne for de om råder, hvor en eller flere af disse
arter er m edtaget på om rådernes udpegningsgrundlag.
Ov ervågningsmetoderne for de enkelte fuglearter er beskrevet i de tekniske anvisninger.
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1.4.2

Dat agrundlag naturtyper på land

Grundlaget for den første generation af Natura 2 000-planer var kortlægning af 2 3 lysåbne
naturtyper og 10 skovnaturtyper. Kortlægningen af de lysåbne naturtyper blev gennemført i 2 0042 005 af de daværende amter og suppleret i 2 007-2008, m ens kortlægningen af skovnaturtyperne
blev gennemført i 2 005-06 (skovbevoksede, fredskovpligtige arealer). Kortlægningen af skovnatur
på ikke-fredskovpligtige arealer er gennemført i perioden 2009 – 2 012.
Som grundlag for udarbejdelse af denne generation af basisanalyser er der i 2 010-2 012 foretaget en
ny - eller genkortlægning af 33 lysåbne naturtyper og nykortlægning af fem ferske sønaturtyper i
m indre søer. Kortlægningen af skovnaturtyperne er derimod ikke blevet gentaget, da planlægningen
for de skov bevoksede fredskovspligtige arealer kun revideres hvert 12. år. Denne basisanalyse viser
alene resultaterne for kortlægning af skovnaturtyper på de ikke fredskovspligtige arealer.
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2. Hedeområder ved Store
Råbjerg

Na t u ra 2000-områ dets afgrænsning. Na tura 2000-områ det består af h abitatområde H74 (grøn
a f grænsning) og f uglebeskyttelsesområde F48 (bl å skravering).

2.1

Om rådebeskrivelse

Natura 2 000 om rådet udgør i alt 626 ha, hvoraf ca. 2 /3 er statsejet. Området om kring St. Råbjerg
er beliggende i Billund Kom mune, på nordkanten af Hejnsvig Bakkeø. Den nordlige tredjedel ligger
på hedesletten, m ens den sydlige del ligger på bakkeøterræn. Fra punktet St. Råbjerg på 6 9 m.o.h,
er der en storslået udsigt over landskabet, og m an ser tydeligt overgangen fra bakkeøen til
hedesletten m od nord.
De centrale natur- og landskabselementer er det store plantageområde Gyttegårds Plantage, og de
store hede- og m oseom råder ved St. Råbjerg, Grene Sande og Præsteflod. Igennem om rådet løber
Grene Å, der er en del af Grindsted Å/Varde Å-systemet.
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Tørv el avning med liden soldug (Drosera i ntermedia) og h vid næbfrø (Rh ynchospora alba). Fot o
Na t u rstyrelsen.

Størstedelen af Gyttegård Plantage er privat anlagt omkring år 1900, m en blev i 1 972 erhvervet af
Staten og forvaltes i dag af Naturstyrelsen. Gyttegård Plantage udgør den, geografisk set, centrale
del af habitatområdet. Den nord-vestlige del, om kring St. Råbjerg, samt den sydøstlige spids af
habitatområdet er privatejede.
Hederne ved St. Råbjerg og Grene Sande udgør arealmæssigt langt størstedelen af naturarealerne i
besky ttelsesområdet. Hederne dom ineres af dværgbuske og der findes en mosaik af forskellige
hedetyper, m ed hedelyng, revling og v isse, og m ere fugtige hedeområder med klokkelyng samt
naturtypen tørvelavning.
Om rådet er beliggende i Billund Kommune.
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2.2

Udpegningsgrundlag i dette Natura 2000 område

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 7 4
Naturtyper:
Visse-indlandsklit (2310)
Græs-indlandsklit (2330)
Brunvandet sø (3160)
Tør hede (4 030)
Surt overdrev* (6230)
Hængesæk (7140)
Bøg på m or (9110)
Skov bevokset tørvemose* (91D0)
Arter:
Stor v andsalamander (1166)

Rev ling-indlandsklit (2320)
Søbred m ed sm åurter (3130)
Våd hede (4 010)
Enekrat (5130)
Tidv is våd eng (6410)
Tørv elavning (7150)
Stilkege-krat (9190)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 48
Fugle:
trane (Y)
NY
tinksmed (Y)
natravn (Y)
hedelærke (Y)
rødrygget tornskade (Y)
NY

NY

Na t u rtyper og a rt er, der u dgør det gældende udpegningsgrundlag for Na t ura 2000-området. Ved
f u glearter: "T" = t rækfugl, "Y" = y nglefugl. Tal i parentes henviser til de t alkoder, som benyttes f or
n a t urtyper og a rter f ra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * a n giver a t der er t ale om en prioriteret
n a t urtype.Udpegningsgrundlag for h abitatområder og f uglebeskyttelsesområder er bl evet revideret
som beskrev et ov en f or. Art er og n aturtyper, der er t ilføjet udpegningsgrundlaget er markeret med
”NY”.
Der er i kke f oretaget ændringer a f udpegningsgrundlaget f or habitatområdet. For
f u glebeskyttelsesområde 48 er Tra n e (Y), Rødry gget t ornskade (Y) og Hedel ærke (Y)
t i lføjet u dpegningsgrundlaget.

Dette Natura 2 000-område er specielt udpeget for at beskytte hedeområderne og de tilknyttede
fuglearter.
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2.3

Om rådets naturtyper

Natura 2 000-områdets indhold af habitat-naturtyper, der er om fattet af planlægningen, fremgår af
udpegningsgrundlaget. I Danske Naturtyper i det europæiske Natura 2 000 netværk findes en
beskrivelse af de enkelte naturtyper og nogle af deres typiske arter.

Ov ersi gtskort. Områ dets kortlagte n aturtyper.

I figuren ovenfor er oversigtligt vist udstrækningen af de kortlagte naturtyper, der udgør en del af
om rådets udpegningsgrundlag. Kortet viser den samlede udbredelse af de lysåbne naturtyper,
skov naturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer samt sønaturtyperne. For en mere detaljeret
v isning af naturtypens udbredelse henvises til Naturstyrelsens hjemmeside.
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2.3.1

Områdets t errestriske naturtyper

Area l fordelingen af områ dets kortlagte t errestriske naturtyper.
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2.3.2

Områdets sø-natur

Om rådets sønatur er registreret forskelligt afhængig af størrelsen. Søer under 5 ha er kortlagt og
naturtype-bestemt på baggrund af søernes naturindhold. Disse søer er typisk m eget små, og er
derfor neden for angivet som antal. For søer ov er 5 ha er der i v andplanen for om rådet foretaget en
registrering af søens naturtype-indhold. Disse søers naturtype-indhold er angivet som areal i ha.
Søer under 5 ha
Søer under 5 ha kortlægges i forbindelse m ed NOVANA-programmets sm åsø ov ervågning samt i
forbindelse med kortlægning af levesteder for vandhulsarter. I kortlægningen indgår en naturtypebestem melse. Kortlægningen er igangsat, m en ikke færdiggjort i alle om råder. Antallet af småsøer
m ed indhold af sønaturtyper kan derfor være større end det kortlagte antal.

Kort l a gte søer u nder 5 h a – f ordelt på sø-naturtyper.

Der er kortlagt 2 småsøer i om rådet: En ret næringsfattig sø m ed sm åurter ved bredden (3130) og
en brunvandet sø (3 160). Søerne dækker et areal på henholdsvis 0,26 og 0,05 ha.
Søer over 5 ha
Større søer er ikke kortlagt og natur-tilstandsvurderet i forbindelse med NOVANA-kortlægningen af
habitatområdernes naturtyper. I alle større søer er der dog gennem flere overvågningsperioder i
forbindelse med det nationale ov ervågningsprogram, systematisk indsamlet data om søernes
m iljøtilstand og naturindhold. Det drejer sig om udvikling over tid i sigtdybde, indhold af klorofyl a,
total-fosfor og total-kvælstof. Disse data er præsenteret i Vandplanen for om rådet. På baggrund af
data er der foretaget en vurdering af m iljøtilstand og m ålopfyldelse for søerne. På baggrund af den
registrerede plantevækst i søerne er der endvidere foretaget en identifikation af søernes
naturtypeindhold.
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2.4

Om rådets arter

2.4.1

Habit atområdets udpegede arter

Arten, der indgår i habitatområdets udpegningsgrundlag, og hvor Naturstyrelsen på nuværende
tidspunkt har overvåget artens forekomst inden for om rådet, er kort beskrevet nedenfor.
Ov ervågningsmetoden er tidligere beskrevet i basisanalysens afsnit om datagrundlag.
St or vandsalamander
Stor v andsalamander yngler i v andhuller af varierende størrelse, og det er ikke ualmindeligt at finde
den i v andhuller der er mindre end 100 m 2. Arten er følsom overfor forurening og overskygning af
v andhullerne, ligesom tilstedeværelse af fisk kan have negative konsekvenser for arten. Arten er
også afhængig af raste- og ov ervintringslokaliteter i umiddelbar nærhed af vandhullerne, hvor der
er gode skjulesteder, Rastestederne er oftest knyttet til skov og m enneskeboliger. Arten er i det
nationale overvågningsprogram overvåget på ca. 1800 lokaliteter i perioden 2 005-2010. Stor
v andsalamander er vidt udbredt fra Østjylland og videre østpå. Mod v est i Jylland har arten kun en
sporadisk eller helt m anglende forekomst. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at estimere
den sam lede danske bestand af stor vandsalamander, m en der er ikke tegn på at den har været i
tilbagegang i perioden 2004-2010.
Der er 5 ov ervågede forekomster af stor vandsalamander i Natura 2000 om rådet Hedeområder ved
St. Råbjerg. Der er fundet forekomster i 2 008 og senere ved artsovervågning i 2 012.
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Ov erv åget forekomst af vandsalamander.
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2.4.2

Fuglearter

Fuglebeskyttelsesområde 48 - Hedeområder ved St ore Råbjerg
Y nglefugle 2004-2012
2004
Hedelærke
Natravn
Rødry gget tornskade
Tinksmed
Trane

2 005

0

2006

2007

0

2 008

2009

0
1

2010

2011

2012

0

Y nglefugle på udpegningsgrundlaget. Antal y nglepar optalt ved NOVANA-overvågningen 2004–2012. Årene
2010-12 indgår i det igangvæ rende overvågningsprogram, og der er for denne periode alene medtaget data for
de år, hvor den pågæ ldende art er en del af programmet.

Trane
Trane yngler i Danmark i åbne, uforstyrrede moser og i m indre skovmoser. Arten er trækfugl, som
ov ervintrer i Spanien. Tranen forsvandt i m idten af 1800-tallet fra Danmark som ynglefugl. I 1 9 80
v ar der et enkelt dansk ynglepar og frem til ca. 2000 var bestanden lille. Herefter er der konstateret
en m eget m arkant fremgang i antallet af ynglende traner, og bestanden vurderes i dag at være på
m ellem 102 og 114 ynglepar. Den er i dag m est udbredt i Nord- og Sydjylland samt på Bornholm, og
der findes stadig kun få ynglepar på øerne. I forbindelse m ed det nationale overvågningsprogram
ov ervåges arten nu hvert 3. år. Ynglebestanden er seneste overvåget i 2 011. Trane har været i været i
hastig fremgang både på kort sigt i ov ervågningsperioden, men også på længere sigt i perioden
1 9 80-2 011 har tranebestanden været i konstant fremgang.
Der blev i 2 009 observeret et ynglende tranepar i om rådet ved St. Råbjerg. Der har ikke siden været
observ eret ynglende traner i om rådet.
Tinksmed
Tinksmed er i Danmark tæt knyttet til næringsfattige hedemoser og sm åsøer og kær på heder. Arten
er trækfugl, som overvintrer i Afrika. I forbindelse med det nationale ov ervågningsprogram
ov ervåges arten hvert 2. år - senest i 2 011. Den var tidligere en ret almindelig ynglefugl i Jylland,
m en er i gennem 1900-tallet gået stærkt tilbage og forekommer nu alene i Vest- og Nordvestjylland
Sam let set har den danske bestand været i fremgang i ov ervågningsperioden 2004-2011, m en artens
udbredelse indskrænkes og bestanden af tinksmed er i helt overvejende grad koncentreret på
hederne i Thy, m en de resterende bestande er i kraftig tilbagegang. Den største trussel for arten er
tilgroning af ynglelokaliteterne, men noget tyder også på, at den er udsat for trusler på artens
ov ervintringslokaliteter i Afrika, da dens tilbagegang ikke alene kan forklares med forholdene på
artens ynglepladser.
Tinksmed bliver ov ervåget intensivt hvert andet år, første gang i 2 005. Der er ikke observeret
y nglende tinksmed i om rådet. Det er uvist, om forstyrrelse i om rådet er årsag til fraværet af
y nglende tinksmed.
Nat ravn
Natravnen yngler i Danmark helt ov ervejende i åbne nåleskove. Arten er trækfugl der overvintre i
Øst- og Sy dafrika. I det nationale overvågningsprogram overvåges arten på baggrund af
kv alitetssikrede data fra DOFbasen én gang i ov ervågningsperioden – senest i 2 007. Vurderet på
baggrund af disse data fra 2 007 er natravn udbredt i Jylland og pletvis forekommende på øerne.
Den sam lede danske bestand blev i midten af 1990’erne opgjort til 500-6 00 par. Ynglebestanden af
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natravn er dårlig kendt før 1996, men vurderes som stabil i perioden 1996-2011. Udbredelsen er i
stigende grad koncentreret i Vest- og Nordjylland, mens arten synes at m angle for om råder i
Østjy lland samt på øerne. På baggrund af artens valg af ynglested vurderes der ikke at være
egentlige trusler m od den i Danmark.
Arten overvåges i ov ervågningsprogrammet – NOVANA 2 011-15 for første gang. Det vil derfor ved
programmets afslutning være m uligt at give et landsdækkende billede af artens forekomst.
Hedelærke
Hedelærke yngler i åbne, sandede om råder m ed lidt spredt vegetation, så som heder, klitheder og
ry ddede om råder i nåleskove. Arten er trækfugl som overvintrer i Sydvesteuropa. I det nationale
ov ervågningsprogram ov ervåges arten på baggrund af kvalitetssikrede data fra DOFbasen én gang i
ov ervågningsperioden – senest i 2 009. Vurderet på baggrund af overvågningsdata fra 2 009 er
hedelærke udbredt i Jylland og kun pletvis forekommende på øerne. Bestandsudviklingen for
hedelærke har både på kort sigt i overvågningsperioden 2004-2011 og på længere sigt 1980-2011
form entlig været nærmest stabil. Med artens valg af levested synes der ikke at være egentlige trusler
m od den i Danm ark.
Arten overvåges i ov ervågningsprogrammet – NOVANA 2 011-15 for første gang. Det vil derfor ved
programmets afslutning være m uligt at give et landsdækkende billede af artens forekomst.
Rødry gget tornskade
Rødry gget tornskade yngler i en række m ere eller mindre lysåbne naturtyper eks. heder, ov erdrev,
ry ddede skovområder, ådale under tilgroning m.fl. Arten er en trækfugl der overvintrer i Øst- og
Sy dafrika. I det nationale overvågningsprogram overvåges arten én gang i overvågningsperioden på
baggrund af kvalitetssikrede data fra DOFbasen - senest i 2 009. Vurderet på baggrund af disse
observ ationer fra 2009 er rødrygget tornskade udbredt i hele landet. Udbredelsen synes at være
stabil dog m ed en vist forskydning mod vest. Bestandsudviklingen for arten vurderes som stabil
eller i de allerseneste år som i tilbagegang. Ødelæggelse af ynglehabitater samt tørke i artens
ov ervintringskvarterer anses som de største trusler mod arten.
Arten overvåges i ov ervågningsprogrammet – NOVANA 2 011-15 for første gang. Det vil derfor ved
programmets afslutning være m uligt at give et landsdækkende billede af artens forekomst.

2.5

Naturtilstand og tilstand af arters lev esteder

Ov ervågningen og kortlægningen af naturtyperne og levesteder for arter viser, at mange af disse i
forskelligt om fang bliver påvirket af en række faktorer, som kan have betydning for naturtypernes
og lev estedernes tilstand og indhold af dyre- og plantearter.
Vurdering af naturtypernes naturtilstand bygger på et system, der inddeler forekom ster af
Habitatdirektivets naturtyper i 5 tilstandsklasser, hvor I (høj) er bedst og V (dårlig) er værst.
Tilstandssystemet er nærmere beskrevet i DCE`s rapport ”Vurdering af naturtilstand”, som er
indarbejdet som en del af: Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for
naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder. Som led i beregningen af tilstanden
beregnes både et artsindeks, baseret på indholdet af plantearter i en cirkel m ed radius på 5 m og et
strukturindeks, der i de lysåbne naturtyper er baseret på vegetationshøjden, opvækst af vedplanter,
forekom st af drængrøfter m.m. For skov naturtyperne baseres strukturindeks bl.a. på om fang af
jordbearbejdning, afvandingsforhold, forekomst af invasive arter og trækronernes lagdeling i
forskellige etager. Artsindeks for søer er beregnet ud fra alle fundne arter i både rørsump og sø.
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Struktur- og artsindeks for den enkelte naturtype vægtes sammen til naturtypens tilstandsklasse på
arealet. Et højt strukturindeks kombineret m ed et lavt artsindeks viser, at naturarealet har
forudsætninger for et højt naturindhold, m en at de karakteristiske arter ikke er til stede. Et højt
artsindeks kom bineret med et lavt strukturindeks kan anvendes som et redskab til at lokalisere
artsrige forekomster m ed et stort behov for pleje eller anden indsats.

Ti l standsklasser f or n aturtyper.

Natura 2 000-områdernes lysåbne, terrestriske naturtyper blev første gang systematisk kortlagt i
2 004-06. Her blev 2 3 naturtyper kortlagt. I 2 010-12 er de 2 3 lysåbne naturtyper blevet genkortlagt,
og de resterende 1 0 terrestriske naturtyper er blevet inddraget i kortlægningen. For at sikre
sam menligneligheden er det tilstræbt at indsamle data fra nøjagtig samme steder som i den første
kortlægning. Det har imidlertid ikke været muligt i alle tilfælde, da den nye kortlægning er
gennemført efter en lidt m ere detaljeret m etode samtidig med, at m etoden bygger på en m ere
detaljeret definition af de enkelte naturtyper. En grundig beskrivelse af metoden til kortlægning af
de terrestriske naturtyper i det nationale overvågningsprogram kan ses i den tekniske anvisning.
Den ny e kortlægning er således m ere detaljeret og giver dermed et forbedret billede af
udstrækningen og tilstanden af områdets habitatnatur.
En sam menligning af resultaterne fra kortlægningerne i 2 004-06 og 2 010-12 kan i flere
habitatområder vise, at der tilsyneladende er sket m arkante udsving både i antallet af naturtyper,
deres arealer og deres tilstand. Disse udsving repræsenterer kun i få tilfælde reelle, naturmæssige
ændringer. I m ange tilfælde er udsvingene et resultat af større detaljeringsgrad og m etodemæssige
ændringer i kortlægningen. For dette Natura 2 000-område er udsving i kortlagt naturareal og
v urderet naturtilstand vist og kommenteret neden for.
Til denne basisanalyse er der udviklet et system, der vurderer tilstanden af levestedet for en række
arter. Det drejer sig om arterne klokkefrø, stor vandsalamander og eremit samt 16 arter af
y nglefugle. Systemet inddeler arternes levested i 5 tilstandsklasser, som beskrevet under
naturtypernes tilstandssystem. Beregningen af tilstanden er baseret på en række nøglefaktorer, der
er specielt vigtige for at levestederne kan fungere optimalt for de pågældende arter. Se de tekniske
anvisninger til kortlægning af levesteder for klokkefrø, stor vandsalamander, eremit og ynglefugle.
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2.5.1

Forekomst og udvikling i naturtypens areal i det te Natura 2000 område

Arealfordelingen og udviklingen af de terrestriske naturtypers arealer fremgår af figuren neden for.

Fordel i ng og u dvikling a f naturtypernes areal. I figuren er der f oretaget en sa mmenstilling a f de
kort l agte, t errestriske n aturtypers areal for 1 . og 2. kort l ægningsperiode. Flere n aturtyper v ar ikke
omf a ttet af kortlægningen 2004-06.

Inden for om rådet er der i alt i den seneste naturtypekortlægning 2010 -12 kortlagt 206,2 ha
ly såben natur. I den første kortlægning af naturtyper blev der kortlagt i alt 164,7 ha.
Arealet kortlagt som naturtypen visse-indlandsklit (2310) er øget fra 5,6 ha til 7,2 ha. Naturtypen
findes i m osaik med revling-indlandsklit (2320) i om råderne i Grene Sande.
Rev ling-indlandsklit (2320) er den m est udbredte af de tre indlandsklittyper. Arealet er under
2 010-2012 kortlægningen kortlagt til at udgøre 58,3 ha mod et areal på 53,1 ha i 2 004-2006.
Rev ling-indlandsklit forefindes både i om råderne ved St. Råbjerg og Grene Sande. Den m ere
detaljerede kortlægning har betydet en ændring af arealfordelingen af indlandsklittyperne i nogle af
de store m osaikforekomster, hvor revling-indlandsklit er gået frem.
Naturtypen græs-indlandsklit (2330) forekommer på to m indre lokaliteter, dels v ed Grene Sande og
dels v ed St. Råbjerg. Naturtypen er under 2010-2012 overvågningen kortlagt til at udgøre 3 ,1 ha,
hv ilket er en nedgang fra de 12,8 ha, der blev kortlagt ved 2 004-2006 overvågningen. Under den
m ere detaljerede anden kortlægning er områder kategoriseret som græsindlandsklit under første
kortlægning henført til visse- eller revling-indlandsklit.
Den v åde hede (4010) er kortlagt til at udgøre i alt 70,9 ha. Arealer opgjort som våd hede er dermed
steget m arkant i forhold til den første opgørelse, hvor naturtypen udgjorde 12,3 ha. Stigningen skal
dels ses som et resultat af en mere detaljeret kortlægning, der har medført, at det i højere grad
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har været muligt at bestemme størrelser og andele af arealer kortlagt som våd hede. En del af de
om råder der blev kortlagt som tidvis våd eng (6410) under første kortlægning er nu kortlagt som
v åd hede. Desuden er der kortlagt enkelte forekomster med våd hede, der blev overset ved første
kortlægning. Naturtypen forekommer over hele habitatområdet og indgår i m osaikker særligt m ed
tør hede (4 030).
Tør hede (4 030) er opgjort til 53,6 ha m od 39,5 ha under 2 004-2 006 kortlægningen. Der er tale om
en stigning i arealet m ed tør hede. Dette skal ses i ly set af en forbedret og m ere detaljeret
kortlægning samt m ere detaljerede definitioner af naturtyperne, der har medført en ændret
afgrænsning af forekomsterne.
Areal m ed naturtypen tidvis våd eng (6410) er ved 2 010-2012 ov ervågningen kortlagt til at udgøre i
alt 3 ,6 ha m od 32,4 ha i 2 004-2006. Tilbagegangen skyldes, at en høj andel af de om råder der blev
kortlagt som tidvis våd eng (6410) i første kortlægning er kortlagt som våd hede ved den anden
kortlægning.
Forekom ster med hængesæk (7140) og tørvelavning (7150) er under sidste kortlægning på hhv. 0,7
og 2 ,5 ha. For disse naturtyper er der sket sm å arealændringer, som følge af den mere detaljerede
kortlægning i 2 . periode.
Der er ikke inden for om rådet kortlagt skovnaturtyper, som ikke er fredsskovpligtige.
2.5.2

Nat urtypernes t ilstand og udvikling

Tilstanden og udviklingen af de terrestriske naturtyper fremgår af figuren neden for.

De kort l agte n aturtypers areal og u dvikling fordelt på tilstandsklasser v ed kortlægningen i 2004-06 og
i 201 0-1 2.
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Ved 2 010-2012 overvågningen er naturtilstanden for visse-indlandsklit (2310) vurderet som
m oderat. Strukturindekset indikerer moderate strukturer for hele området, mens artsindekset
indikerer en moderat artssammensætning for 3 ,1 ha og god artssammensætning for 4 ,1 ha. De
m oderate strukturer skyldes tilgroning med vedplanter og m iddelhøje urter som følge af m anglende
afgræsning. Desuden forekommer negative naturtypekarakteristika enten spredt eller udbredt på
hele arealet.
For størstedelen af arealerne med revling-indlandsklit (2320) gælder, at der generelt er vurderet et
relativt højt artsindeks. Således befinder 54,6 ha sig i artsklasse 2 , hvilket indikerer, at den flora, der
er karakteristisk for naturtypen, er godt repræsenteret. For strukturindekset gælder, at 3 5,1 ha af
om rådet med naturtypen er vurderet til have gode strukturer, og 2 3,4 ha er vurderet til at have
m oderate strukturer. De m oderate strukturer skyldes tilgroning med vedplanter og m iddelhøje
urter som følge af en m anglende eller m eget spredt ekstensiv afgræsning. Samlet har det ført til at
52 ,9 ha af er vurderet som værende i god naturtilstand og 5,7 ha i m oderat naturtilstand.
Artsindekset for græs-indlandsklit (2330) ligger i artsklasse 2 og 3 for lokaliteterne ved henholdsvis
St. Råbjerg og Grene Sande. Der er gode strukturer på begge forekomster. Vurderingen for
naturtilstanden er på den baggrund beregnet til moderat på den ene forekomst og god på den anden
forekom st.
Naturtilstanden vurderes for våd hede (4010) som værende god på 4 8,4 ha og m oderat på 2 2,8 ha.
Artssammensætningen er god på 51,7 ha og m oderat på 19,4 ha. En stor andel af arealerne viser
gode strukturer og 4 2,9 ha ligger i strukturklasse 1-2, mens 2 8,2 ha har moderate strukturer.
Årsagen til det lave strukturindeks på en del af arealerne med våd hede (4010) skyldes tilgroning
m ed v edplanter, m iddelhøje og høje urter samt udbredt tilstedeværelse af negative naturtype
karakteristika.
Naturtilstanden vurderes generelt som værende god for 2 3,3 ha og m oderat for 3 0,5 ha med
naturtypen tør hede (4030). Strukturerne er generelt m oderat gode for de kortlagte om råder med
tør hede (4 030), hvilket hovedsageligt skyldes tilgroning med middelhøje og høje urter samt
udbredt tilstedeværelse af negative naturtype karakteristika. Et relativt højt artsindeks for 52 ,1 ha
indikerer en god artssammensætning for naturtypen.
Naturtilstanden er m oderat for det samlede areal med naturtypen surt overdrev (6230). Områdets
m oderate strukturer og ringe artssammensætning indikerer, at den for naturtypen karakteristiske
flora er svagt repræsenteret, og forudsætningerne for en god udvikling på nuværende tidspunkt er
dårlige. De dårlige strukturer skyldes direkte påvirkning fra landbrugsdriften, tilgroning med
v edplanter samt en høj forekomst af invasive arter.
Naturtilstand for tidvis våd eng (6410) vurderes som værende god for hele arealet med naturtypen.
Artsindekset placerer om råderne ved Grene Sande (0,8 ha) og habitatområdets sy døstlige del (2,8
ha) i henholdsvis artsklasse 1 og 3 . Strukturindekset placerer om rådet med tidvis våd eng ved Grene
Sande i strukturklasse 3 og om rådet i den sydøstlige del af habitatområdet i strukturklasse 1.
Der forefindes m indre arealer med hængesæk (7140) i habitatområdet. I alt drejer det sig om 0,7 ha,
for hv ilke naturtilstanden er vurderet som værende moderat. Det er særligt artsindekset, der
trækker vurderingen af naturtilstanden i en negativ retning, m ens strukturindekset indikerer, at
naturtypen har gode forudsætninger for at opnå god naturtilstand.
Tørv elavning (7150) på arealerne udgør et areal på 2 ,6 ha, og her vurderes tilstanden som værende
god. Her indikerer et relativt højt artsindeks, at den for naturtypen karakteristiske
artsammensætning er til stede, mens et højt strukturindeks for arealerne med tørvelavning skyldes
lav tilgroning, relativt god hydrologi og lav påvirkning fra landbrugsdriften.
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2.5.3

Sø-nat ur

Søer under 5 ha er naturtype-kortlagt på baggrund af vegetation og en række strukturparametre,
m etoden er grundig beskrevet i den tekniske anvisning via DCE´s hjemmeside. I om råder, hvor der
er foretaget kortlægning af levesteder for vandhulsarter, indgår disse vandhuller i kortlægningen.
Der er ikke udviklet et tilsvarende system til habitat-naturtype-kortlægning og tilstandsvurdering af
søer ov er 5 ha. Større søers m iljø- og naturtilstand er beskrevet i v andplanen for om rådet.

An t al og t ilstand af de kortlagte småsøer i området.

Der er en god naturtilstand i begge kortlagte søtyper. Artssammensætningen er vurderet som høj
for begge søtyper, m ens strukturerne er m oderate for søbred m ed sm åurter og gode for den
brunvandede sø.
2.5.4

Levest edskortlægning og t ilstandsvurdering

Inden for om rådet er der foretaget kortlægning af levesteder for enkelte arter. Kortlægningen er
foretaget ved registrering af relevante biologiske og strukturelle forhold i om rådets sm åsøer - og for
erem its vedkommende, strukturparametre knyttet til gamle træer. Der er tilsvarende kortlagt og
tilstandsvurderet levesteder for nogle af områdets udpegede ynglefugle.
Art er
Der er ikke lavet en tilstandsvurdering for eller kortlægning af stor vandsalamanders levesteder i
om rådet.
Der er kortlagt et muligt levested for tinksmed i om rådet, som er beliggende ved Store Råbjerg.
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Kort l a gte, mulige levesteder f or tinksmed.

Lev esteder for tinksmed ligger oftest på åbne, fugtige heder med m eget lav vegetation og
v andflader, der ikke tørrer ud hurtigt.
Kortlægningen af disse ynglefugles levesteder er foretaget i 2 013-14, og den beregnede tilstand af
disse frem går af nedenstående diagram. De enkelte levesteders tilstand kan ses præsenteret på kort
v ia Naturstyrelsens MiljøGis.

24

Basi sanalyse revision 2016-21

An t al og t ilstand af de kortlagte levesteder for y nglefugle.

Lev estedet for tinksmed er i m oderat naturtilstand, hvilket primært skyldes tilgroning med urter og
derm ed en mangel på bar jord. Desuden er fugtigheden i jorden også lav i forhold til artens krav til
lev estedet.

2.6

Foreløbig v urdering af negative påvirkninger (trusler m od
naturtilstanden)

Negative påvirkninger/trusler defineres i denne sammenhæng som påvirkninger, der - hver for sig
eller i kom bination indebærer en forhindring eller væsentlig forsinkelse af muligheden for, at
naturtypen eller levestedet kan opnå gunstig bevaringsstatus. Det er således nødvendigt – på kort
eller langt sigt - at imødegå truslen, hvis naturtypen eller levestedet skal sikres gunstig
bev aringsstatus.
2.6.1

Trusler, der vurderes konkret i denne basisanalyse

Vurdering af en række væsentlige trusler har indgået konkret i kortlægning og tilstandsvurdering af
naturtyper og levesteder inden for det gennemførte NOVANA-program. Der er desuden foretaget
v urdering af registrerbare trusler for arter. Der er tale om kendte og aktuelle trusler m ed fokus på
de forhold, som det er m uligt at håndtere forvaltningsmæssigt.
Om fanget af disse trusler for dette om rådes lysåbne naturtyper og levesteder er vist neden for og
bety dningen er konkret beskrevet og vurderet. I den konkrete tekst under hver trussel m edtages
om tale af arter, hvor truslen også har betydning for en eller flere arter på udpegningsgrundlaget.
Dokum enterede trusler for arter er desuden vurderet selvstændigt.
Det drejer sig om truslerne tilgroning, uhensigtsmæssig hydrologi, direkte påvirkning fra
landbrugsdrift, forekomst af invasive arter, forstyrrelse af fugle samt prædation.
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Tilgroning af lyskrævende naturtyper med høje urter eller vedplanter
De fleste lysåbne naturtyper er afhængige af græsning eller høslæt – oftest som et led i ekstensiv
landbrugsdrift. Ved ophør af græsning eller høslæt vil naturarealet gro til i høje urter og vedplanter,
og de ly skrævende, lavtvoksende arter, der er karakteristiske for naturtyperne bliver udkonkurreret.
Ved naturtypekortlægningen er dækningsgraden af forskellige struktur-elementer vurderet, bl.a.
dækningsgraden af middelhøje græs-/urtevegetation (15 – 50 cm), dækningsgraden af høj græs/urtevegetation (over 50 cm) og kronedækket af træer og buske. Dækningsgraden er vurderet på en
skala fra 1-5. Resultaterne er vist – fordelt på naturtyper – i de efterfølgende figurer.
Om fanget og betydningen af tilgroningstruslen er vurderet ved at sammenholde de indsamlede
oply sninger om tilgroning med middelhøje urter, høje urter samt med træer og buske.
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An del a f de kortlagte, lyskrævende naturtyper med tilgroning a f 15-50 cm høje urter.

27

Basi sanalyse revision 2016-21

An del a f de kortlagte, lyskrævende naturtyper med tilgroning a f urter ov er 50 cm.
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An del a f de kortlagte, lyskrævende naturtyper med tilgroning a f buske og t ræer.

En relativ stor andel af arealerne m ed våd (4010) og tør hede (4030) er under tilgroning, hvor en
høj andel af vegetationsdækket udgøres af middelhøje og/eller høje urter. Tilgroning m ed
v edplanter udgør endvidere et problem på en lille andel af arealerne m ed våd hede (4010).
Middelhøje urter udgør en relativ høj andel vegetationsdækket på indlandsklittyperne visse- (2310)
og rev ling-indlandsklit (2320). En mindre andel af forekomsterne m ed visse- (2310) og revlingindlandsklit (2320) har også en relativ høj arealandel af vedplanter.
Middelhøje urter udgør en høj andel af vegetationsdækket på hele det kortlagte areal med
naturtypen tidvis våd eng (6410), hvilket regnes for typisk for naturtypen. Derudover er der
begy ndende tilgroning m ed vedplanter.
Surt overdrev (6230) er hovedsageligt under tilgroning med vedplanter, som udgør 10-25 % for
størstedelen af arealet. Arealet m ed hængesæk (7140) har også spredte vedplanter samt en relativ
høj andel af middelhøje urter.
Tørv elavning (7150) har på en lille del af arealet en for naturtypen m eget høj andel af høje og
m iddelhøje urter. Vedplanter findes spredt på alle forekom ster.
Uhensigtsmæssig hydrologi i vådbundsnaturtyper
Inddigning og kunstig afvanding m ed grøfter, dræn eller pumper forandrer naturen og kan føre til
ændring i v egetationen, således at den naturlige, naturtype-karakteristiske vådbundsvegetation
erstattes af en vegetation, der i højere grad præges af mere almindelige, konkurrence-stærke
tørbundsarter.
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Ved naturtypekortlægningen er det på lavbundsarealer vurderet, hvor stor effekt afvanding har på
v egetationens sammensætning af arter. Effekten er angivet på en skala fra 1-5. Resultaterne er vist i
figuren nedenfor – fordelt på naturtyper.
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An del a f de kortlagte naturtyper med u dtørri ng/grøftning eller a nden a fvanding 1. In gen afvanding 2.
Nogen a f vanding 3. Ty delige tegn på afvanding 4. Af vanding u dbredt 5. Fu ldstændig afvandet.

Det ses, at en m indre andel af arealerne med tidvis våd eng (6410) viser tegn på afvanding fra
grøftning. Ligeledes viser hovedparten af arealerne m ed tør hede (4010) og tørvelavning (7150) tegn
på nogen afvanding.
Direkt e påvirkning fra landbrugsdrift på t ilstødende arealer
Intensiv landbrugsdrift på arealer, der grænser lige op til naturarealer, kan indebære en negativ
påv irkning af naturindholdet i randområdet som følge af afdrift/udskylning af overskud af gødning
eller sprøjtemidler. Forøget næringsindhold kan medføre, at naturtypens karakteristiske arter
udkonkurreres af højtvoksende arter, der favoriseres af det forøgede næringsindhold. Direkte
tilførsel på naturarealet har samme effekt.
Ved naturtypekortlægningen er det samlede omfang af gødskning, tilskudsfodring og afdrift fra
sprøjtning på arealet vurderet. Arealandelen er angivet på en skala fra 1-5. Resultaterne er vist i
figuren – fordelt på naturtyper.
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An del a f de kortlagte naturtyper med direkte påvirkning fra landbrugsdrift på tilstødende a realer.
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Af data fremgår det, at naturtyperne surt overdrev (6230) og tidvis våd eng (6410) i høj grad er
under direkte påvirkning fra den om kringliggende landbrugsdrift m ed tilførsel af næringsstoffer.
Våd hede (4 010) og tør hede (4030) er også let påvirket på m indre dele af naturtypeforekomsterne.
Forekomst af invasive arter
Inv asive plantearter er ikke-hjemmehørende arter, der fortrænger naturlig vegetation. Forekomst af
inv asive arter er en trussel, fordi arterne breder sig ekspansivt og udkonkurrerer de arter, der er
karakteristiske for naturtyperne. Invasive arter er særlig et problem i kyst- og klitnaturtyperne samt
på hederne.
Ved naturtypekortlægningen er det vurderet, på hvor stor en andel af det samlede areal, der
forekom mer en eller flere af de invasive arter, der er opført i Appendiks 2 til den tekniske anvisning
for kortlægningen. Resultaterne er vist - fordelt på naturtyper – i figuren nedenfor.
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An del a f de kortlagte naturtyper med f orekomst a f invasive a rter.

Data viser, at der for størstedelen af om råderne er tilstedeværelse af invasive arter, hvor de udgør
en arealandel på 1-10% for størstedelen af det kortlagte areal m ed naturtyper. Dog udgør de invasive
arter 10-25% af det m este af arealet kortlagt som surt ov erdrev (6230).
Forst y rrelser af fugle
DCE har vurderet betydningen af forstyrrelse for Natura 2 000-om rådernes udpegede arter, samt
v urderet om eksisterende beskyttelsesbestemmelser er tilstrækkelige -Vurdering af
forstyrrelsestrusler i Natura 2000-om råderne.
Det v urderes i DCE-rapporten:
For ynglefuglene: at der ikke er behov for beskyttelsestiltag ov erfor ynglende tinksmed. Det er ikke
v urderet, om forstyrrelse udgør en trussel for ynglende natravn samt for de nye arter på
udpegningsgrundlaget: trane, hedelærke, og rødrygget tornskade.
2.6.2

Trusler, der ikke er omfattet af denne basisanalyse

Næringsberigelse (eutrofiering)
Et forøget plantenæringsindhold af primært kvælstofforbindelser i naturtyperne m edfører generelt,
at der sker ændringer i konkurrenceforholdene m od m ere kvælstofelskende arter. Effekter på en
række artsgrupper er nogenlunde ens på tværs af økosystemer med en generel nedgang i de
kv ælstoffølsomme arter, som oftest er karakteristiske for naturtyper i god naturtilstand.
Problem stillingen er nærmere beskrevet i kap. 25.11 i Natur og Landbruskommissionens
statusrapport fra 2012.
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Den uhensigtsmæssige næringsberigelse kan stamme fra flere kilder:
•

•

•
•

Deposition af luftbårne kvælstofforbindelser herunder ammoniak er ofte den væsentligste
påv irkning af m ange naturligt næringsfattige naturtyper. Naturtyperne har forskellig
sårbarhed over for kvælstofdepositionen. Der er generelt sket et fald i den luftbårne
kv ælstofbelastning af naturarealerne inden for de seneste år. Faldet skyldes en nedgang i
udledningen fra både danske kilder og udenlandske kilder. Denne reduktion forventes at
fortsætte som følge af national og udenlandsk regulering. På trods af reduktionen er
tålegrænserne fortsat overskredet på en væsentlig andel af naturarealerne, og det giver
forringede m uligheder for på sigt at opnå eller fastholde en gunstig naturtilstand.
Em issionen fra landbrug reguleres gennem husdyrgodkendelsesloven. Med den seneste
regulering af loven i 2 010 indførtes skærpede krav til godkendelse af husdyrbrug, så der
reguleres på den m aksimalt tilladte ammoniakdeposition fra lokale husdyrbrug til sårbare
naturområder. Denne regulering bidrager til at m indske væsentlige m iljøpåvirkninger med
am moniak som følge af lokale påvirkninger af naturområder fra husdyrbrug.
Overfladisk tilførsel eller tilførsel med drænvand fra tilgrænsende, gødskede
dyrkningsarealer. Påv irkningen afhænger af topografien og dyrkningspraksis på
naboarealer. Randzonelovens indførelse af 10 m randzoner langs visse vandløb vil
begrænse den negative effekt for søer, vandhuller og vandløb
Fastholdt pulje af næring fra tidligere gødskning. Denne pulje kan gradvis nedsættes ved
i en årrække at vælge en driftsform, der aktivt fjerner næringsstoffer fra naturarealet.
Tilførsel med udstrømmende, næringsberiget grundvand. Belastningen af grundvandet
m ed nedsivende næringsstoffer reguleres af gødskningsloven. Der er igangsat et projekt i
regi af det nationale ov ervågningsprogram, der generelt skal belyse sammenhængen
m ellem grundvandskvalitet og naturtilstand i grundvandsafhængige naturtyper.

Vandindvinding
Kilder, rigkær og andre grundvandsafhængige, terrestriske naturtyper er helt afhængige af en høj
grundvandsstand samt m ængden og kvaliteten af det udstrømmende grundvand. Indvinding af
grundvand til fx drikkevand og vandingsformål kan reducere grundvandstrykket, som igen kan
reducere m ængden af udsivende grundvand til naturtyperne og en generel sænkning af
v andstanden. En sådan udtørring betyder ændring i vegetationen fra en våd mose m ed udbredt
forekom st af mosser til en mere engagtig vegetation. Udtørringen kan ligeledes resultere i en
eutrofiering. Tilknyttede dyre- og plantearter vil ligeledes blive negativt påvirkede.
Miljøfarlige st offer
Tilstedeværelse af udvalgte m iljøfarlige stoffer i vandmiljøet ov ervåges i det nationale
ov ervågningsprogram. Den konkrete betydning for arter og naturtyper er ikke systematisk opgjort.
Tilstedeværelsen af stofferne reguleres af miljøbeskyttelsesloven og gennem vandplanlægningen.
Prædat ion
Prædation fra særlig ræv og m ink kan lokalt indebære en m eget væsentlig negativ påvirkning af små
y nglefugle-bestande. Prædation fra fisk kan i sm åsøer have væsentlig negativ indflydelse på paddebestande. Overvågning af prædationen på ynglefuglearter indgår endnu ikke i NOVANAprogrammet, hvorfor en konkret vurdering af betydningen heraf ikke indgår i denne basisanalyse.
Tilstedeværelse af fisk i sm åsøer indgår i tilstandsvurderingen af levesteder for padder.
Naturstyrelsen udsendte i foråret 2012 en ny m inkforvaltningsplan, som særligt tager hensyn til
y nglefugle i Natura 2 000-områderne, ligesom prædation i et vist om fang reguleres i 1 . planperiode.
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2.7

Igangværende indsats

Den 1 . generation af Natura 2 000-planer blev udstedt i december 2 011, og de opfølgende
handleplaner endelig vedtaget med udgangen af 2012. Statslige lodsejere har enten udarbejdet
særlige drifts- og plejeplaner eller har andre forvaltningsplaner, som opfylder Natura 2 000planernes krav til indsats. Alle statslige lodsejere vurderer, at den samlede, planlagte indsats er
gennemført med udgangen af planperioden i 2 015.
Det forudsættes, at de aktiviteter, der er beskrevet i kommunale og statslige handleplaner, ligeledes
gennemføres i første planperiode.
Indsatsen efter den gældende plan er ikke afspejlet i de data, der ligger til grund for basisanalysen,
fordi flere af indsatserne ikke var igangsat ved dataindsamlingen, og fordi naturens økologiske
træghed medfører, at resultatet i naturtilstanden i de fleste tilfælde først kan erkendes efter en
årrække.
De første Natura 2 000-planer fastlagde rammerne for en række grundlæggende handleplan-tiltag,
som f.eks. rydninger, forbedrede hydrologiske forhold og iværksættelse af plejetiltag. Life-projekter,
projekter og indsatser m ed tilskud fra landdistriktsordningerne (LDP) sam t kommunale/statslige
projekter bidrager til at gennemføre Natura 2 000-plan 2 010-15.
I dette Natura 2000-om råde er følgende tiltag iværksat:

Area l er med tilsagn til naturpleje-indsats under LDP-ordningerne inden f or Na tura 2000-områ det.

I tabellen oven for dækker samlet pleje over nettoarealet med ansøgt støtte til naturpleje-indsats.
Specielt i forbindelse med igangsætning af naturpleje kan der til det samme areal være ansøgt om
flere typer af indsats – f.eks. både rydning og forberedelse til græsning m ed hegnssætning.
Hedeom råderne ved Store Råbjerg er m ed i LIFE hede projektet. Projektets formål er at genoprette
heden til gunstig bevarinsstatus. Midlerne til at opnå målet om fatter hedeafbrænding, græsning,
ry dning, slåning og genopretning af hydrologi.
Ved indsamlingen af data fra de driftsafhængige, lysåbne naturtyper blev der registreret, om arealet
på kortlægningstidspunktet var i hensigtsmæssig drift til sikring af lysåbne forhold. Resultaterne er
v ist i figurerne nedenfor.
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An del a f græsnings- eller høslætsdrift f ordelt på n aturtyper.
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Af data fremgår det, at der for naturtyperne surt overdrev (6230) og tidvis våd eng (6410) sker
afgræsning på det m este af arealet. For størstedelen af det resterende areal kortlagt med naturtyper
foretages der kun afgræsning, slæt eller slåning i et begrænset om fang eller slet ikke.
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