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Oversigt over nye Natura 2000-, Habitat- og 
Fuglebeskyttelsesområder 
 

 

Baggrund 
Aftaleparterne bag Naturpakken har i juni 2018 ønsket at udvide de danske Natura 2000-områder 
med yderligere naturarealer. Det betyder, at Natura 2000-områderne udvides med i alt ca. 31.000 
hektar nye naturarealer, der primært ligger på Naturstyrelsens arealer. I enkelte tilfælde er der 
medtaget yderligere arealer med aftale om konkrete tiltag til naturgenopretning eller naturarealer, 
hvor private lodsejere selv har foreslået, at arealet kan indgå i et Natura 2000-område. Det drejer sig 
om arealer med habitatnatur eller arealer med særlige naturværdier. Arealudvidelserne dækker dels 
udvidelse af eksisterende Natura 2000-områder, herunder habitatområder og 
fuglebeskyttelsesområder. Og dels oprettelse af nye Natura 2000-områder, habitatområder og 
fuglebeskyttelsesområder. Der oprettes i alt 10 nye Natura 2000-områder, herunder 10 nye 
habitatområder og 12 nye fuglebeskyttelsesområder. 
 
Samtidig reduceres det samlede Natura 2000-areal med ca. 30.000 hektar, 
 
Herunder følger en oversigt over de nye områder, som det påtænkes at udpege.  
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Nye Fuglebeskyttelsesområder 
 
Eksisterende 
Natura 2000-
område-
nummer 

Nyt 
fuglebeskyttelses-
områdenummer 

Navn  Begrundelse 

N43 F119 Klitheder 
mellem 
Stenbjerg og 
Lodbjerg 

Udlægningen af arealet som 
fuglebeskyttelsesområde sker i forlængelse af 
aftalepartenes ønske om, at yderligere 
naturarealer indgår i de danske Natura 2000-
områder. Klithederne mellem Stenbjerg og 
Lodsbjerg forventes at være levested for 
tinksmed og trane. 
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Eksisterende 
Natura 2000-
område-
nummer 

Nyt 
fuglebeskyttelses-
områdenummer 

Navn  Begrundelse 

N68 F118 Skjern Å Udlægningen af arealet som 
fuglebeskyttelsesområde sker i forlængelse 
af aftaleparternes ønske om, at yderligere 
naturarealer indgår i de danske Natura 
2000-områder. Arealet forventes at være 
levested for rørdrum, rørhøg, klyde, 
fjordterne, plettet rørvagtel, blåhals og 
isfugl. 
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Eksisterende 
Natura 2000-
område-
nummer 

Nyt 
fuglebeskyttelses-
områdenummer 

Navn  Begrundelse 

N72 F114 Husby Sø og 
Nørresø  

Udlægningen af Husby Sø og Nørresø som 
fuglebeskyttelsesområde sker i forlængelse 
af aftaleparternes ønske om, at yderligere 
naturarealer indgår i de danske Natura 
2000-områder. Området forventes at være 
levested for rørdrum, rørhøg og blåhals. 
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Eksisterende 
Natura 2000-
område-
nummer 

Nyt 
fuglebeskyttelses-
områdenummer 

Navn  Begrundelse 

N100 F122 Sølsted Mose Udlægningen af Sølsted Mose som 
fuglebeskyttelsesområde sker i forlængelse 
af aftaleparternes ønske om, at yderligere 
naturarealer indgår i de danske Natura 
2000-områder. Området forventes at være 
levested for rørdrum, rørhøg, blåhals, 
rødrygget tornskade, plettet rørvagtel og 
trane. 
 

 

 
 
 



 
 

6 

 
Eksisterende 
Natura 2000-
område-
nummer 

Nyt 
fuglebeskyttelses-
områdenummer 

Navn  Begrundelse 

N123 F123 Bøjden Nor Udlægningen af Bøjden Nor som 
fuglebeskyttelsesområde sker i forlængelse 
af aftaleparternes ønske om, at yderligere 
naturarealer indgår i de danske Natura 
2000-områder. Området forventes at være 
levested for dværgterne, havterne, 
splitterne og klyde. 
 

 

 
 
 
  



 
 

7 

 
Eksisterende 
Natura 2000-
område-
nummer 

Nyt 
fuglebeskyttelses-
områdenummer 

Navn  Begrundelse 

N124 F125 Maden på 
Helnæs 

Udlægningen af Maden på Helnæs og 
Bobakker som fuglebeskyttelsesområde 
sker i forlængelse af aftaleparternes ønske 
om, at yderligere naturarealer indgår i de 
danske Natura 2000-områder. Området 
forventes at være levested for klyde og 
rørhøg. 
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Eksisterende 
Natura 2000-
område-
nummer 

Nyt 
fuglebeskyttelses-
områdenummer 

Navn  Begrundelse 

N156 F117 Store Åmose Udlægningen af Store Åmose som 
fuglebeskyttelsesområde sker i forlængelse 
af aftaleparternes ønske om, at yderligere 
naturarealer indgår i de danske Natura 
2000-områder. Området forventes at være 
levested for engsnarre, havørn, isfugl og 
rødrygget tornskade. 
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Eksisterende 
Natura 2000-
område-
nummer 

Nyt 
fuglebeskyttelses-
områdenummer 

Navn  Begrundelse 

N175 F124 Listrup Lyng Udlægningen af arealet som 
fuglebeskyttelsesområde sker i forlængelse 
af aftaleparternes ønske om, at yderligere 
naturarealer indgår i de danske Natura 
2000-områder. Området forventes at være 
levested for trane, rød glente og rørdrum. 
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Eksisterende 
Natura 2000-
område-
nummer 

Nyt 
fuglebeskyttelses-
områdenummer 

Navn  Begrundelse 

N184 F116 Hammeren og 
Slotslyngen 

Udlægningen af kystklipperne som 
fuglebeskyttelsesområde sker i forlængelse 
af aftaleparternes ønske om, at yderligere 
naturarealer indgår i de danske Natura 
2000-områder. Området forventes at være 
levested for bl.a. vandrefalk, alk og lomvie. 
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Eksisterende 
Natura 2000-
område-
nummer 

Nyt 
fuglebeskyttelses-
områdenummer 

Navn  Begrundelse 

N224 F115 Flynder Å og 
heder i 
Klosterhede 
Plantage  

Udlægningen af arealer i Klosterheden som 
fuglebeskyttelsesområde sker i forlængelse 
af aftaleparternes ønske om, at yderligere 
naturarealer indgår i de danske Natura 
2000-områder. Området forventes at være 
levested for trane, fiskeørn, stor hornugle, 
natravn og rødrygget tornskade. 
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Eksisterende 
Natura 2000-
område-
nummer 

Nyt 
fuglebeskyttelses-
områdenummer 

Navn  Begrundelse 

N226 F120 Svanemose Udlægningen af arealerne som 
fuglebeskyttelsesområde sker i forlængelse 
af aftaleparternes ønske om, at yderligere 
naturarealer indgår i de danske Natura 
2000-områder. Området forventes at være 
levested for trane, rødrygget tornskade, 
hedelærke, sortspætte og hvepsevåge. 
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Nyt Natura 
2000-område-
nummer 

Nyt 
fuglebeskyttelses-
områdenummer 

Navn  Begrundelse 

N253* F121 Stenbæk 
Plantage og 
Heder 

Udlægningen af Stensbæk Plantage og 
Heder som fuglebeskyttelsesområde sker i 
forlængelse af aftaleparternes ønske om, at 
yderligere naturarealer indgår i de danske 
Natura 2000-områder. Området forventes 
at være levested for natravn, hedelærke, 
rødrygget tornskade, stor hornugle og 
trane. 
 

 

 
 
*Også nyt Natura 2000-område. Se nedenfor. 
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Nye Natura 2000- og Habitatområder 
 
Nyt Natura 
2000-område-
nummer 

Nyt habitat-
områdenummer 

Navn Begrundelse 

N253 H262 Stensbæk 
Plantage og 
Heder 

Udlægningen arealet som habitatområde 
sker i forlængelse af aftaleparternes ønske 
om, at yderligere naturarealer indgår i de 
danske Natura 2000-områder. Området 
forventes at forventes at indeholde 
naturtyperne indlandsklitter, heder og 
tørvelavninger.  
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Nyt Natura 
2000-område-
nummer 

Nyt habitat-
områdenummer 

Navn Begrundelse 

N254 H263 Sønderskoven 
og Lambjerg 
Indtægt 

Udlægningen af Sønderskoven og Lambjerg 
Indtægt som habitatområde sker i 
forlængelse af aftaleparternes ønske om, at 
yderligere naturarealer indgår i de danske 
Natura 2000-områder. Områderne forventes 
at indeholde skovdækkede habitatnaturtyper, 
lagune og andet kystrelateret habitatnatur 
samt at være levested for skæv vindelsnegl og 
stor vandsalamander. 
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Nyt Natura 
2000-område-
nummer 

Nyt habitat-
områdenummer 

Navn Begrundelse 

N255 H264 Stigtehave, 
Bræmlevænge 
og Mørkholm 
Skov 

Udlægningen af arealer ved Stigtehave, 
Bræmlevænge, Mørkholm Skov og Vestre 
Vænge som habitatområde sker i forlængelse 
af aftaleparternes ønske om, at yderligere 
naturarealer indgår i de danske Natura 
2000-områder. Området forventes at 
indeholde levesteder for bredøret flagermus, 
skæv vindelsnegl og naturtyperne bøg på 
muld, bøg på mor samt elle- og askeskove. 
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Nyt Natura 
2000-område-
nummer 

Nyt habitat-
områdenummer 

Navn Begrundelse 

N256 H265 Bangsebro 
Skov og 
Sønder 
Kohave 

Udlægningen af skovene Bangsebro Skov og 
Sønder Kohave som habitatområde sker i 
forlængelse af aftaleparternes ønske om, at 
yderligere naturarealer indgår i de danske 
Natura 2000-områder. Områderne forventes 
at indeholde levesteder for bredøret 
flagermus samt naturtyperne bøg på muld, 
ege-blandskov samt ask- elleskove. 
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Nyt Natura 
2000-område-
nummer 

Nyt habitat-
områdenummer 

Navn Begrundelse 

N257 H266 Halskov 
Vænge 

Udlægningen af Halskov Vænge som 
habitatområde sker i forlængelse af 
aftaleparternes ønske om, at yderligere 
naturarealer indgår i de danske Natura 
2000-områder. Området forventes at 
indeholde levesteder for bredøret flagermus 
samt naturtyperne bøg på muld og ege-
blandskov. 
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Nyt Natura 
2000-område-
nummer 

Nyt habitat-
områdenummer 

Navn Begrundelse 

N258 H267 Rude Skov Udlægningen af Rude Skov som 
habitatområde sker i forlængelse af 
aftaleparternes ønske om, at yderligere 
naturarealer indgår i de danske Natura 
2000-områder. Området forventes at 
forventes at indeholde naturtyperne bøg på 
muld og mor, egeblandskov, elle-askesump, 
hængesæk og skovbevokset tørvemose. 
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Nyt Natura 
2000-område-
nummer 

Nyt habitat-
områdenummer 

Navn Begrundelse 

N259 H268 Folehave 
Skov 

Udlægningen af Folehave Skov som 
habitatområde sker i forlængelse af 
aftaleparternes ønske om, at yderligere 
naturarealer indgår i de danske Natura 
2000-områder. Området forventes at 
indeholde naturtyperne bøg på muld og mor, 
ege-blandskove og elle-askesump. 
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Nyt Natura 
2000-område-
nummer 

Nyt habitat-
områdenummer 

Navn Begrundelse 

N260 H269 Tokkekøb 
Hegn, 
Grønholt 
Hegn og Ny 
Hammersholt 

Udlægningen af skovarealerne som 
habitatområde sker i forlængelse af 
aftaleparternes ønske om, at yderligere 
naturarealer indgår i de danske Natura 
2000-områder. Området forventes at 
indeholde naturtyperne bøg på muld og mor 
samt skovbevokset tørvemose, elle-
askesump, hængesæk, tidvis våd eng og 
levested for mossen grøn buxbaumia. 
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Nyt Natura 
2000-område-
nummer 

Nyt habitat-
områdenummer 

Navn Begrundelse 

N261 H270 Freerslev 
Hegn 

Udlægningen af Freerslev Hegn som 
habitatområde sker i forlængelse af 
aftaleparternes ønske om, at yderligere 
naturarealer indgår i de danske Natura 
2000-områder. Området forventes at 
indeholde naturtyperne bøg på muld, elle-
askesump, ege-blandskove, rigkær, tidvis våd 
eng, hængesæk og være levested for stor 
kærguldsmed. 
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Nyt Natura 
2000-område-
nummer 

Nyt habitat-
områdenummer 

Navn Begrundelse 

N262 H271 Annebjerg 
Skov og 
Ulkerup Skov 

Udlægningen af skovarealerne Annebjerg 
Skov og Ulkerup Skov som habitatområde 
sker i forlængelse af aftaleparternes ønske 
om, at yderligere naturarealer indgår i de 
danske Natura 2000-områder. Området 
forventes at indeholde naturtyperne bøg på 
muld, ege-blandingsskov, elle-askesump, 
kalkoverdrev, kalkrige og næringsrige søer. 
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