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Udpegningsgrundlag for habitat- og fuglebeskyttelsesområder 
 
I perioden 2016-2018 er Natura 2000-områdernes grænser blevet justeret som følge af aftalen om 
Naturpakken, maj 2016. I den forbindelse er en række habitat- og fuglebeskyttelsesområder blevet 
udvidet og/eller reduceret. Der er ligeledes blevet udpeget en række nye habitat- og 
fuglebeskyttelsesområder. De justerede Natura 2000-område fremgår af den reviderede 
habitatbekendtgørelse (BEK nr. 1595 af 06/12/2018). De justerede områder kan ligeledes ses på 
Danmarks Miljøportal og Miljøstyrelsens hjemmeside. Det er de områdegrænser, der findes i den til 
enhver tid gældende bekendtgørelse, der skal administreres efter.  
 
Udpegningsgrundlaget for de nyudpegede habitat- og fuglebeskyttelsesområder er vedlagt som bilag 1. 
Udpegningsgrundlaget for to eksisterende habitatområder er ligeledes blevet opdateret (bilag 2). Det 
gældende udpegningsgrundlag fra 2013 findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. 
 
Udpegningsrundlaget opdateres jævnlig og Miljøstyrelsen arbejder pt. med at forberede den næste 
planmæssige opdatering af udpegningsgrundlaget for alle habitat- og fuglebeskyttelsesområder. 
Opdateringen sker bl.a. på baggrund af ny viden siden sidste opdatering i 2012. Det forventes at 
forslaget til det opdaterede udpegningsgrundlag kommer i høring i foråret 2019.  
 
De nyudpegede områder og udvidede arealer forventes at blive kortlagt i 2019. Hvis der som følge af 
denne kortlægningen bliver registreret væsentlig forekomst af naturtyper, habitatarter og/eller fugle så 
kan der ske en yderliere opdatering af udpegningsgrundlaget. 
 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000-afgraensning-nov2018gaeldende
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/
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Bilag 1. Udpegningsgrundlag for nyudpegede habitat- og fuglebeskyttelsesområder 
 
Habitatområder 
 
H262 Stensbæk Plantage og Heder 

Græs-indlandsklit (2330) 

Revling-indlandsklit (2320) 
Tør hede (4030) 
Visse-indlandsklit (2310) 
Våd hede (4010) 

 
H263 Sønderskoven og Lambjerg Indtægt 

Bøg på mor med kristtorn (9120) 
Bøg på muld (9130) 
Ege-blandskov (9160) 
Elle- og askeskov* (91E0) 
Kystklint/klippe (1230) 

 
H264 Stigtehave, Bræmlevænge og Mørkholm 
Skov 
Bredøret flagermus (1308) 
Bøg på mor (9110) 
Bøg på muld (9130) 
Elle- og askeskov* (91E0) 

 
H265 Bangsebro Skov og Sønder Kohave 
Bredøret flagermus (1308) 
Bøg på muld (9130) 
Ege-blandskov (9160) 
Elle- og askeskov* (91E0) 

 
H266 Halskov Vænge 

Bredøret flagermus (1308) 
Bøg på muld (9130) 
Ege-blandskov (9160) 

 
 
 
 
 

H267 Rude Skov 
Bøg på mor (9110) 
Bøg på muld (9130) 
Ege-blandskov (9160) 
Hængesæk (7140) 
Skovbevokset tørvemose* (91D0) 

 
H268 Folehave skov 
Bøg på mor (9110) 
Bøg på muld (9130) 
Ege-blandskov (9160) 
Elle- og askeskov* (91E0) 

 
H269 Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny 
Hammersholt 
Bøg på mor (9110) 
Bøg på muld (9130) 
Elle- og askeskov* (91E0) 
Skovbevokset tørvemose* (91D0) 
Tidvis våd eng (6410) 

 
H270 Freerslev hegn 
Bøg på muld (9130) 
Ege-blandskov (9160) 
Elle- og askeskov* (91E0) 
Rigkær (7230) 
Tidvis våd eng (6410) 

 
H271 Annebjerg Skov og Ulkerup Skov 
Bøg på muld (9130) 
Ege-blandskov (9160) 
Elle- og askeskov* (91E0) 
Kalkoverdrev* (6210) 
Kransnålalge-sø (3140) 
Næringsrig sø (3150) 
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Fuglebeskyttelsesområder 
 
F114 Husby Sø og Nørresø 
Blåhals (A272) 

Rørdrum (A021) 

Rørhøg (A081) 
 
F115 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage 
Fiskeørn (A094) 

Natravn (A224) 

Rødrygget tornskade (A338) 

Stor hornugle (A215) 

Trane (A127) 
 
F116 Hammeren og Slotslyngen 
Vandrefalk (A103) 

 
F117 Store Åmose 

Engsnarre (A122) 
Havørn (A075) 

 
F118 Skjern Å 
Blåhals (A272) 

Bramgås (A045) 

Fjordterne (A193) 

Klyde (A132) 

Knarand (A051) 

Kortnæbbet gås (A040) 

Krikand (A052) 

Plettet rørvagtel (A119) 

Rørdrum (A021) 

Rørhøg (A081) 

Sangsvane (A038) 

Skeand (A056) 

Skestork (A034) 
 
F119 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg 
Tinksmed (A166) 

Trane (A127) 
 
 
 
 

F120 Svanemose 
Rødrygget tornskade (A338) 

 
F121 Stensbæk Plantage og Heder 
Hedelærke (A246) 

Natravn (A224) 

Rødrygget tornskade (A338) 

Stor hornugle (A215) 

Trane (A127) 
 
F122 Sølsted Mose 
Blåhals (A272) 

Rødrygget tornskade (A338) 

Rørdrum (A021) 

Rørhøg (A081) 

Trane (A127) 
 
F123 Bøjden Nor 
Havterne (A194) 

Klyde (A132) 
 
F124 Listrup Lyng 
Rørdrum (A021) 

Rørhøg (A081) 

Trane (A127) 
 
F125 Maden på Helnæs 
Klyde (A132) 
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Bilag 2. Justering af eksisterende områders udpegningsgrundlag på baggrund af 
udvidelser 
 
Nye naturtyper/arter på udpegningsgrundlaget er er markeret med fed og der står (ny) i parentes efter 
naturtypen/arten. De resterende naturtyper/arter er på det eksisterende udpegningsgrundlag. 
 
H100 Centrale Storbælt og Vresen 
Sandbanke (1110) (ny) 
Marsvin (1351) 
Rev (1170) 
Strandvold med enårige planter (1210) 
Strandvold med flerårige planter (1220) 

 

H191 Nedre mølleådal 
Bøg på muld (9130) (ny) 
Elle- og askeskov* (91E0) 
Kildevæld* (7220) 
Sumpvindelsnegl (1016) 
Tidvis våd eng (6410) 
Vandløb (3260) 
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