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1. Natura 2000-basisanalyse 
(planperiode 2016-2021) 

EU’s Natura 2000-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. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 

(habitatdirektivet) med senere ændringer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF 

af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet) 

Danmark 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 12-årige for skovbevoksede fredskovpligtige arealer) prioriterer den krævede indsats. 

Planperioden 2016-21 dækker derfor som udgangspunkt ikke de fredsskovspligtige arealer. 

Natura 2000-planlægningen sker efter reglerne i miljømålsloven og bekendtgørelse om Natura 

2000-skovplanlægning, der fastsætter, at en Natura 2000-plan består af: 

 Mål for naturtilstanden i Natura 2000-området. 

 Indsatsprogram. 

Indsatsprogrammet for det enkelte Natura 2000-område udarbejdes på baggrund af en 

basisanalyse og foreliggende overvågningsdata. 

Basisanalysen skal indeholde følgende elementer: 

 Kortlægning af habitatnaturtyper og levesteder for arter, som områderne 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 2000-

planen, men præsenterer datagrundlaget for denne plan.  

Basisanalysen for planperiode 2016 -2021 blev offentliggjort 20. december 2013. Basisanalysen er 

siden blevet revideret og suppleret med tilstandsvurdering af en række kystnaturtyper samt med 

nye 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 

endvidere blevet opdateret med seneste opgørelser fra NaturErhvervstyrelsen.   

1.1 Basisanalysens indhold 

Basisanalysen er grundlaget for målfastsættelse og indsatsprogram i Natura 2000-planen for de 

enkelte, udpegede Natura 2000-områder. Basisanalysen fokuserer på Natura 2000-forpligtelser og 

dermed på de arter og naturtyper, som området 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 

omdrejningspunktet for basisanalysen. 

Vurderinger af de enkelte naturtypers og arters bevaringsstatus og de negative påvirkninger, som de 

er udsat for, bygger på NOVANA-rapporter over 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 2000-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 med fordel kunne indgå i senere faser af planlægningen, ikke mindst i 

forbindelse med fastsættelse af konkrete forvaltningstiltag. 

Natura 2000-planlægningen 2016-21 vedrører som udgangspunkt kun de arealer, der er omfattet af 

miljømålsloven, da planperioden for arealer omfattet 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. 

Selvom basisanalysen er udarbejdet midt i gennemførslen af den 1. Natura 2000-plan, vil der for 

hvert enkelt område indgå en foreløbig status for gennemførslen af den 1. plan byggende på 

tilgængelig viden om tilsagn om tilskud efter landdistriktsstøtteordningerne og godkendte EU-

projekter (Life+).   

1.2 Natura 2000-planprocessen 

Planprocessen for de statslige Natura 2000-planer er fastsat i miljømålsloven. Med ændringen af 

miljømålsloven med virkning fra 1. juni 2013 er processen: 

Natura 2000-planen udarbejdes efter forudgående drøftelse med de berørte statslige, kommunale 

og regionale myndigheder og med inddragelse af nationalparkbestyrelser, foreninger, 

organisationer og lodsejere, som har en væsentlig interesse i planen. 

De tværgående, overordnede drøftelser foregår på nationalt niveau. På regionalt niveau præsenterer 

Naturstyrelsen basisanalyser, og et muligt planindhold drøftes. Basisanalyserne offentliggøres 

senest samtidig med, at drøftelser med de berørte interessenter indledes. 

Forslag til Natura 2000-planer for 2016-21 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 hvert Natura 2000-område findes et udpegningsgrundlag, der ud fra de af EU fastsatte regler 

rummer de internationalt væsentlige arter og naturtyper for det pågældende område. For disse dyr, 

fugle, planter og naturtyper er der inden for de udpegede Natura 2000-områder en særlig 
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forpligtelse. Det er alene de arter og naturtyper, der er på områdernes udpegningsgrundlag som 

behandles i denne basisanalyse. 

De danske fuglebeskyttelsesområder blev udpeget i 1983 med en lille justering i 2000, og der er nu 

udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder i Danmark. I 1998 blev habitatområderne tilsvarende 

udpeget. Disse blev justeret og udvidet, senest i 2011, og der er nu 261 habitatområder i Danmark. 

Fuglebeskyttelsesområderne og habitatområderne udgør det samlede Natura 2000-netværk. 

Fuglebeskyttelses- og habitatområder kan være sammenfaldende eller ligge i umiddelbar 

tilknytning til hinanden, hvorfor der i alt er 252 Natura 2000-områder i Danmark. I Natura 2000-

områder, hvor der indgår habitatområder og fuglebeskyttelsesområder med 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 områder, mens andre af 

naturlige grunde forsvinder fra områder, hvor de tidligere var kendt. Endvidere forbedres 

vidensgrundlaget om arternes og naturtypernes forekomst inden for områderne yderligere i 

forbindelse med systematisk kortlægning, overvågning og andre undersøgelser. Derfor opdateres 

udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000-områder med mellemrum. Dette vil typisk ske 

hvert 6. år forud for rapportering til EU og udarbejdelse af nye statslige Natura 2000-basisanalyser 

med efterfølgende Natura 2000-planer. Naturstyrelsen har i 2012 opdateret udpegningsgrundlag 

for såvel 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 2000-indsatsen for områdets udpegede naturtyper og arter vil dog i mange tilfælde betyde, 

at forholdene også forbedres for en lang række både almindelige, sjældne og rødlistede arter, der 

findes inden for området, men som ikke er grundlag for områdets udpegning som Natura 2000-

område.  

1.4 Datagrundlaget 

Ved udarbejdelse af den enkelte basisanalyse præsenteres kun aktuelle overvågningsdata for 

naturtyper og arter, der er medtaget på det pågældende Natura 2000-områdes 

udpegningsgrundlag. Dette afsnit om datagrundlaget er en generel beskrivelse, der er dækkende for 

alle Natura 2000-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 

kvalitetssikret 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 øvrige NOVANA delprogrammer, fx tilstandsvurderinger og 

levestedskortlægning i søer, kortlægning af marine naturtyper samt artsdata fra de akvatiske 

overvågningsprogrammer 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 Danmarks Naturdata.   
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1.4.1 Datagrundlag naturtyper på land 

Grundlaget for den første generation af Natura 2000-planer var kortlægning af 23 lysåbne 

naturtyper og 10 skovnaturtyper. Kortlægningen af de lysåbne naturtyper blev gennemført i 2004-

2005 af de daværende amter og suppleret i 2007-2008, mens kortlægningen af skovnaturtyperne 

blev gennemført i 2005-06 (skovbevoksede, fredskovpligtige arealer). Kortlægningen af skovnatur 

på ikke-fredskovpligtige arealer er gennemført i perioden 2009 – 2012. 

Som grundlag for udarbejdelse af denne generation af basisanalyser er der i 2010-2012 foretaget en 

ny- eller genkortlægning af 33 lysåbne naturtyper og nykortlægning af fem ferske sønaturtyper i 

mindre søer. Kortlægningen af skovnaturtyperne er derimod ikke blevet gentaget, da planlægningen 

for de skovbevoksede 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. Mandbjerg Skov 

 
Natura 2000-områdets afgrænsning. Natura 2000-området består af habitatområde H201 (grøn 
afgrænsning). 

2.1 Områdebeskrivelse 

Natura 2000-området har et areal på 59 hektar og består af Habitatområde nr. H201. 

Mandbjerg Skov, der er statsejet (Naturstyrelsen), er et varieret skovområde med en lang, ubrudt 

historie som naturlig løvskov. Skoven er domineret af eg og bøg, men også med forholdsvis store 

askeområder. Skoven har været løvskov i lang tid, og der er partier, der aldrig har været 

jordbearbejdet. 

Indenfor skoven og i områdets sydlige del ligger tre åbne eng-/mosearealer. Området ligger på en 

relativt jævn moræne-flade, der skråner mod nord. Afvandingen går til Febro bæk via et 

grøftesystem med ret begrænset fald. Der er partier med væld flere steder, bl.a. i skovengene. Tre 

bæksystemer begynder i eller umiddelbart syd for skoven, alle med rent vand og med rigelig 

vandføring. Området er beliggende i et større landbrugsområde med ca. 6 km til det nærmeste 

større skovområde. 

Området rummer skovnaturtyper på både næringsrig, næringsfattig, våd og tør bund. Det drejer sig 

blandt andet om bøg på muld og ege-blandskov samt den prioriterede skovnaturtype elle- og 

askeskov. 
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Mandbjerg Skov bærer præg af at være en gammel plukhugstskov og består blandt andet af ca. 180-

årige stilk- og vintereg samt el i den sydlige del. Der er meget dødt ved i skoven primært efter 

stormen i 1999. Kristtorn trives på denne lokalitet. Sumpskove er repræsenteret på lokaliteten og 

har særlig værdi, da forekomsten af denne naturtype er sjælden i den atlantiske region. 

Natura 2000-området ligger i Tønder Kommune og indenfor vandplanområdet hovedvandopland 

Vadehavet. 

 

 
Gammel høslæteng (Foto Naturstyrelsen). 

2.2 Udpegningsgrundlag i dette Natura 2000 område 

 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 201 

Naturtyper: Vandløb (3260)  Tidvis våd eng (6410)  

 Kildevæld* (7220)  Bøg på muld (9130)  

 Ege-blandskov (9160)  Elle- og askeskov* (91E0)  
Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i 
parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 
2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder og 
fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet oven for. Arter og naturtyper, der er 
tilføjet udpegningsgrundlaget er markeret med ”NY”. 
Der er ikke foretaget ændringer af udpegningsgrundlaget for dette område.  

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte den værdifulde, gamle skovnatur med 

spredte enge. 

 

Områdets vandløb og deres miljøtilstand er beskrevet i vandplanen for området. 
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2.3 Områdets naturtyper 

Natura 2000-områdets indhold af habitat-naturtyper, der er omfattet af planlægningen, fremgår af 

udpegningsgrundlaget. I Danske Naturtyper i det europæiske Natura 2000 netværk findes en 

beskrivelse af de enkelte naturtyper og nogle af deres typiske arter.  

Der er ikke kortlagt naturtyper på arealer uden fredsskovspligt.  

2.4 Igangværende indsats 

Den 1. generation af Natura 2000-planer blev udstedt i december 2011, 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 2000-

planernes krav til indsats. Alle statslige lodsejere vurderer, at den samlede, planlagte indsats er 

gennemført med udgangen af planperioden i 2015. 

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 2000-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 med tilskud fra landdistriktsordningerne (LDP) samt kommunale/statslige 

projekter bidrager til at gennemføre Natura 2000-plan 2010-15. 

I dette Natura 2000-område er følgende tiltag iværksat:  

 
Arealer med tilsagn til naturpleje-indsats under LDP-ordningerne inden for Natura 2000-området. 

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 med hegnssætning. 

Der er givet miljøtilsagn til græsning/slæt på 10 ha i området. 

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 

vist i figurerne nedenfor.  
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