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1. Natura 2000-basisanalyse
(planperiode 2022-2027)
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.
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 2022-27 dækker også de fredsskovspligtige arealer. På det akvatiske område bygger
indsatsen i vid udstrækning på den, der fremgår af vandområdeplanerne, som har til formål at
forbedre vandmiljøet i retning af god økologisk tilstand. Dette vil samtidig tilvejebringe forbedringer i
vandkvaliteten og fysiske forhold i vandløb (fx fjernelse af spærringer), som er nødvendig for at
opnå god naturtilstand for de vandområder, der også er udpeget som Natura 2000-områder.
Natura 2000-planlægningen sker efter reglerne i miljømålsloven og skovloven med tilhørende
bekendtgørelser. En Natura 2000-plan består af mål for naturtilstanden i Natura 2000-området og
et indsatsprogram. Indsatsprogrammet for det enkelte Natura 2000-område udarbejdes på
baggrund af en basisanalyse og foreliggende overvågningsdata.
Basisanalysen, som præsenterer datagrundlaget, 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.
Der er udpeget 269 habitatområder og 124 fuglebeskyttelsesområder i Danmark.
Fuglebeskyttelses- og habitatområder kan være sammenfaldende eller ligge i umiddelbar
tilknytning til hinanden, hvorfor der i alt er 257 Natura 2000-områder i Danmark.

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.
Basisanalysen er udarbejdet på grundlag af de nationalt indsamlede og kvalitetssikrede data, der
indhentes gennem det nationale overvågningsprogram for vand og natur - NOVANA. Data er
offentligt tilgængelige på Danmarks Miljøportal. Miljøstyrelsen har i årene 2016-19 gennemført en
fornyet kortlægning af de enkelte habitatnaturtyper og visse arters levesteder, og data herfra udgør
sammen med andre data fra NOVANA-overvågningen omdrejningspunktet for basisanalysen.
Natura 2000-planlægningen 2022-27 vedrører både de arealer, der er omfattet af miljømålsloven
og de arealer, der er omfattet af skovloven.
Basisanalysen, som er udarbejdet inden afslutning af anden planperiode for Natura 2000-planen
(2016-2021), vil for hvert område indeholde en status for indsatser i første planperiode (2010-2015)
og den del af anden planperiode (2016-2021), der er gået. Status bygger primært på tilgængelig
viden om tilsagn om tilskud efter landdistriktsstøtteordningerne og godkendte EU-projekter (LIFE).
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1.2

Natura 2000-planprocessen

Planprocessen for de statslige Natura 2000-planer er fastsat i miljømålsloven og i bekendtgørelse
om Natura 2000-skovplanlægning.
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 Miljøstyrelsen de relevante
basisanalyser, og et muligt planindhold drøftes. Basisanalyserne offentliggøres senest samtidig
med, at drøftelser med de berørte interessenter indledes.
Forslag til Natura 2000-planer for 2022-2027 skal offentliggøres senest 1 år efter offentliggørelsen
af basisanalyserne. Planforslagene sendes herefter i mindst 12 ugers offentlig høring, hvorefter de
endelige planer udgives. Der gælder 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 væsentlige forekomster af arter og naturtyper, der er omfattet af naturdirektiverne. For
disse dyr, fugle, planter og naturtyper er der inden for de udpegede Natura 2000-områder en særlig
forpligtelse. Det er de arter og naturtyper, der er på områdernes udpegningsgrundlag, som
behandles i denne basisanalyse. Indsatsen for Natura 2000-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.
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 udarbejdelse af nye statslige Natura 2000-basisanalyser og Natura 2000planer. Miljøstyrelsen har i 2019 haft opdateret udpegningsgrundlag for såvel
fuglebeskyttelsesområderne som habitatområderne i offentlig høring. Basisanalyserne er
udarbejdet på baggrund af det forslag til udpegningsgrundlag, der har været i høring i 2019, dog er
enkelte fejl i forslaget efterfølgende rettet. Udpegningsgrundlaget for nye habitatområder og store
udvidelser er desuden opdateret på baggrund af den supplerende kortlægning foretaget i 2019 som
følge af en justering af områdernes afgrænsning. Opdateringen er sket efter de samme faglige
kriterier, som blev anvendt ved udarbejdelse af høringsforslaget. Basisanalyserne vil blive
opdateret, hvis høringen giver anledning til yderligere ændring af udpegningsgrundlaget.

1.4

Naturtilstandssystem

Overvågningen og kortlægningen af naturtyperne og levesteder for arter viser, at mange af disse i
forskelligt omfang bliver påvirket af en række faktorer, som kan have betydning for naturtypernes
og levestedernes tilstand og indhold af dyre- og plantearter.
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Tilstandsklasser for naturtyper

Kortlægningen af de lysåbne naturtyper og levestederne i habitatområderne gentages med 6 års
mellemrum. Skovnaturtyper med fredskovspligt kortlægges med 12 års mellemrum. Kortlægningen
af de små søer er foregået løbende siden 2007. Der er således gennemført tre kortlægninger af de
fleste terrestriske, lysåbne naturtyper og to kortlægninger af skovnaturtyperne.
Natura 2000-områdernes lysåbne, terrestriske naturtyper blev første gang systematisk kortlagt i
2004-06. Her blev 23 lysåbne naturtyper kortlagt. De 10 skovnaturtyper blev kortlagt første gang i
2005-12. I 2010-12 blev de 23 lysåbne naturtyper genkortlagt. Yderligere 10 lysåbne terrestriske
naturtyper blev inddraget i kortlægningen. De 10 skovnaturtyper og alle 34 lysåbne naturtyper er
genkortlagt i perioden 2016-19. I 2018 blev Natura 2000-områdernes områdegrænser justeret, og
der blev udpeget en række nye områder. I 2019 blev der gennemført en første kortlægning af de
nye arealer.
Den nye kortlægning af de lysåbne naturtyper og skovnaturtyperne er mere detaljeret og giver
dermed et mere finmasket billede af områdets habitatnatur. En sammenligning af resultaterne fra
kortlægningerne kan derfor vise udsving, både i antallet af naturtyper, deres arealer og deres
tilstand, som er et resultat af denne større detaljeringsgrad samt mindre metodemæssige
ændringer i kortlægningen. For hvert Natura 2000-område er udsving i kortlagt naturareal og
beregnet naturtilstand vist og kommenteret. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kortlægningen
er et øjebliksbillede, og kan være påvirket af fx årstidsvariation som den meget tørre sommer i
2018, og at ændringer i fx hydrologiske forhold eller tilgroning kan have betydning for hvilke arter,
der registreres i området. Naturen er langsom og stabile forbedringer af tilstanden kan tage lang tid,
fx er plejekrævende naturtyper afhængig af vedvarende pleje.
Lige som for de lysåbne habitatnaturtyper og de mindre søer er der udviklet systemer for at kunne
beregne tilstanden af levesteder for en række arter. Det drejer sig om arterne klokkefrø, stor
vandsalamander og eremit samt 16 arter af ynglefugle.
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.
For arter og naturtyper uden et bekendtgørelsesfastsat naturtilstandssystem vil udviklingen i
naturtilstanden blive beskrevet på grundlag af betydende naturparametre. Det kan fx være
parametre som bestandstal, udbredelse og forekomst af sårbare arter, store træer, eutrofiering eller
tilsvarende, hvor der er indsamlet ensartede landsdækkende data. Miljøstyrelsen vurderer på den
baggrund, om der er tale om fremgang, tilbagegang eller stabil tilstand. En stabil tilstand eller
fremgang anses for at være i overensstemmelse med direktivforpligtigelsen om at sikre eller
genoprette en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter af europæisk
betydning.
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1.5

Datagrundlaget

I hver enkelt basisanalyse præsenteres aktuelle overvågningsdata for naturtyper og arter, der er
medtaget på det pågældende Natura 2000-områdes udpegningsgrundlag.
Data, der anvendes og præsenteres i basisanalyserne, er ensartede, 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 er beskrevet i de tekniske anvisninger, som kan
findes på DCE Aarhus Universitets hjemmeside og for arternes vedkommende i 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 kortlægning og
tilstandsvurderinger i søer, kortlægning af marine naturtyper og vandløb samt artsdata fra de
akvatiske overvågningsprogrammer i NOVANA fx data til belysning af forekomst af lampretter, fisk,
insekter og havpattedyr.
Naturtype- og artsdata, der anvendes i basisanalyserne, kan findes på Miljøministeriets MiljøGIS og
i Danmarks Naturdata.
Overvågning og kortlægning af naturtyper, arter og fugle er i NOVANA-programmet foretaget
gennem hele overvågningsperioden, og er gennemført på forskellige tidspunkter og med forskellige
intervaller.
Grænserne for en hel række terrestriske Natura 2000-områder er justeret i 2018. For at kunne
præsentere en fuldt dækkende kortlægning af også de nye arealer (ca. 31.000 ha) er der
gennemført en supplerende kortlægning af naturtyperne, levesteder for arter og fugle samt
overvågning af ynglefugle i de nye områder og udvidelserne i 2019.
Der findes andre data om naturen i Natura 2000-områderne. Disse er dog ikke tilstrækkeligt
ensartede og landsdækkende til, at Miljøstyrelsen har inddraget dem i de statslige basisanalyser,
som blandt andet skal danne grundlag for en national prioritering af indsatsen i 3. planperiode
(2022-2027). Mange af disse data vil med fordel kunne indgå i senere faser af planlægningen, ikke
mindst i forbindelse med fastsættelse af konkrete forvaltningstiltag.
Fuglenes udbredelse, antal og bestandsudvikling beskrives på baggrund af data indsamlet og
kvalitetssikret i forbindelse med gennemførelse af NOVANA-programmerne i perioden. Princippet
for overvågning af både ynglefugle og trækfugle er, at alle arter, som indgår i et eller flere Natura
2000-områders udpegningsgrundlag overvåges i de områder, hvor de indgår i områdernes
udpegningsgrundlag. Overvågningen er tidligere gennemført med forskellige frekvenser, men med
udarbejdelse af en nyt overvågningsprogram gældende fra 2017, vil der som udgangspunkt
fremadrettet blive gennemført overvågning af yngle- og trækfuglene hvert andet år - for enkelte
arter dog hvert tredje år. Overvågningsdata til vurdering af fuglenes forekomst er for ynglefuglenes
vedkommende helt overvejende indsamlet af Miljøstyrelsen. For trækfuglene er de data, der
præsenteres for perioden 2010-2017, indsamlet og bearbejdet af DCE Aarhus Universitet. For
nogle få af de sjældne ynglefugle suppleres der med data fra Dansk Ornitologisk Forening. Disse
data kvalitetssikres af Miljøstyrelsen og er efterfølgende anvendt i forbindelse med udarbejdelse af
basisanalyserne.
For fuglearterne på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag er resultaterne fra NOVANA-
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programmet beskrevet i de videnskabelige rapporter fra DCE Aarhus Universitet.
For 16 af de mest truede danske ynglefugle er der – i lighed med tidligere – desuden sket en
kortlægning af de pågældende arters levesteder i de områder, hvor de pågældende arter indgår i
fuglebeskyttelsesområdernes udpegningsgrundlag.
Overvågnings- og kortlægningsmetoderne for de enkelte fuglearter er beskrevet i de tekniske
anvisninger for NOVANA-programmet.

1.6

Foreløbig vurdering af områdets trusler

Basisanalysen indeholder en foreløbig vurdering af de trusler, der kan forvaltes på i det enkelte
område og for hver enkelt art/naturtype. Der er andre og typisk mere diffuse forhold, som kan have
en negativ betydning for naturtilstanden. Disse forhold bliver i NOVANA-programmet overvåget
indirekte via forekomsten af plantearter, der er sårbare, henholdsvis robuste, overfor
næringsstoffer, udtørring, jordbrugsmæssig drift eller klimaændring. Tilsvarende kan prædation kun
undtagelsesvist måles direkte.
Vurdering af betydningen af forstyrrelser af arter bygger i udgangspunktet på de vurderinger, som
DCE Aarhus Universitet udarbejdede, da forstyrrelser og behov for justeringer af vildtreservaternes
geografiske afgrænsning og adgangsforhold blev vurderet i 2013.
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2. Ålborg Bugt, østlige del

Kortet viser afgrænsningen af Natura 2000-område N245. Natura 2000-området består af fuglebeskyttelsesområde
F112 (lodret orange skravering).

9

Basisanalyse 2022-27

2.1

Områdebeskrivelse

Natura 2000-området Ålborg Bugt, østlige del har et samlet areal på 178.165 hektar, hvor af de
178.157 hektar er havområder. Området er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som
fuglebeskyttelsesområde nr. 112 Ålborg Bugt, østlige del. Natura 2000-området ligger udenfor de
fleste kommunale grænser, og en betydelig del af området ligger uden for 12 sømile-grænsen. Ved
Djursland ligger Natura 2000-området dog i Norddjurs Kommune og indenfor vandområdedistrikt
Jylland og Fyn.
Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte forekomsterne af trækfuglene
lysbuget knortegås og store antal af dykænder, herunder over 20.000 edderfugle, mere end 13.000
fløjlsænder og visse år op til næsten 100.000 sortænder. De betydelige forekomster af dykænder
og knortegås ses overvejende i vinterhalvåret, men også i sensommeren, hvor området benyttes
som fældningsområde for bl.a. fløjlsand og sortand. Hele området er marint med vanddybder
mellem 10 og 15 m og området gennemskæres af en sejlrende med hyppig trafik af større skibe.

Sortand benytter områdets store havområde til fouragering og rast i træktiden. Foto: Peter Bundgaard

2.2

Udpegningsgrundlag for Natura 2000-området

Hvert Natura 2000-område er udpeget for at beskytte bestemte arter og/eller naturtyper, der er
sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Disse udgør områdets udpegningsgrundlag.
Nedenfor ses de naturtyper og/eller arter, der udgør dette Natura 2000-områdes
udpegningsgrundlag.
Udpegningsgrundlaget er opdelt efter de habitat- og/eller fuglebeskyttelsesområder, som Natura
2000-området består af. Hver habitatnaturtype og -art har en talkode, der er angivet i parentes (jf.
habitatdirektivets bilag 1 og 2). Derudover er det angivet med *, om der er tale om en prioriteret
naturtype jf. habitatdirektivet. For fuglearterne er det angivet, hvorvidt der er tale om ynglefugle (Y)
eller trækfugle (T).
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 112
Fugle:
Lysbuget knortegås (T)
Edderfugl (T)
Sortand (T)
Fløjlsand (T)
Tabellen viser naturtyper og/eller arter på 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 jf. habitatdirektivet. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T).
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2.3

Opsummering

Natura 2000-område nr. 245 Ålborg Bugt, østlige del er karakteriseret ved at være et stort og langt
overvejende marint område i Kattegat, der udelukkende er udpeget som fuglebeskyttelsesområde
for at beskytte forekomsterne af trækfuglene lysbuget knortegås, edderfugl, fløjlsand og sortand.
Området rummer generelt betydelige forekomster af dykænder og knortegås, specielt i
vinterhalvåret, men også i sensommeren, hvor området benyttes som fældningsområde for bl.a.
fløjlsand og sortand.
Der vurderes at være gode forudsætninger for forekomster af rastende og fouragerende lysbuget
knortegås, edderfugl, fløjlsand og sortand i området og der vurderes ikke at være trusler for artens
lokale forekomst.
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3. Områdets fuglearter
De fuglearter, der indgår i fuglebeskyttelsesområdernes udpegningsgrundlag, er kort beskrevet
nedenfor. Overvågningsmetode er beskrevet tidligere under basisanalysens dataafsnit.
Resultaterne fra NOVANA-programmets fugleovervågning ses i tabellerne under henholdsvis
yngle- og trækfuglene neden for. For mere detaljeret beskrivelse af overvågningsmetode og
resultater for de enkelte arter henvises til de tekniske anvisninger på DCE Aarhus Universitets
hjemmeside. Artskortlægning kan findes på Miljøministeriets MiljøGIS og i Danmarks Naturdata.

3.1

Trækfugle

Fuglebeskyttelsesområde 112 - Ålborg Bugt, østlige del
Trækfugle 2004-2017
Lysbuget
knortegås
Edderfugl
Sortand
Fløjlsand

2004 - 2009
348
21671
97619
810

2010

2011

2012
349

2013
140

2014
12

2015
89

2016
109

2017
0

2910
13381
1600

9520
13819
13550

1911
3663
1680

1137
999
440

6429
11798
1920

10640
13916
3420

Trækfugle på udpegningsgrundlaget i dette fuglebeskyttelsesområde. Trækfuglearterne antal er optalt i NOVANAprogrammet. I perioden 2004-2009 vises den største forekomst gennem perioden. For perioden 2010-2017 vises der
årlige data.

Lysbuget knortegås
Lysbuget knortegås yngler på Svalbard og Nordgrønland. I Danmark træffes de som træk- og
vintergæster ved kystnære, lavvandede områder med undervandsvegetation og på strandenge, og
den seneste årrække også på landbrugsjorde nær kysterne. Lysbugt knortegås er følsom overfor
eutrofieringsbetingede reduktioner i udbredelsen af undervandsvegetation, men har klaret sig ved
at kolonisere nye egnede levesteder i Danmark de sidste 40 år. Limfjords-området er samlet set
det vigtigste område for lysbuget knortegås i Danmark, hvor bestanden af gæs flytter fra den østlige
del og længere mod vest i søgen efter føde. På forårstrækket på vej mod yngleområderne samles
det meste af bestanden i Limfjordsområdet inden de i den sidste uge af maj trækker med Arktis.
Der har gennem en lang årrække været to optællinger af lysbuget knortegås og siden 2005 er
bestanden blevet optalt hele tre gange årligt. Igennem hele perioden siden 1981 har bestanden
været støt stigende så bestanden nu vurderes til ca.10.000 individer af denne tidligere meget
sjældne gåseart. I NOVANA-programmet overvåges lysbuget knortegås af DCE Aarhus Universitet.
Der foretages optælling af bestandene mindst tre gange i hver overvågningsperiode i de
fuglebeskyttelsesområder, hvor den som trækfugle indgår i de pågældende områders
udpegningsgrundlag.
Ud fra regelmæssigt udførte optællinger af knortegæssene er der tegn på en jævnt stigende
bestand af lysbuget knortegås i dette område. De udnytter jf. DCE især ålegræsområderne ved
Stavnshoved Rev, Skærbæk Hest og de små strandenge ved Bønnerup. Det stigende antal
afspejler jf. DCE, at gæssene flytter fra Mariager Fjord, pga. manglende bundvegetation. Der ses
hyppigt ifølge DCE et større antal af knortegæs i perioden november-marts end tabellen angiver,
hvor fire af de fem måneder falder udenfor NOVANA-programmets optællinger. Samlet set
vurderes bestanden i området derfor at være stabil-stigende.
Områdets karakter store lavvandede marine områder med ålegræs tilgodeser generelt gæssenes
krav til uforstyrrede fouragerings-, raste- og overnatningsområder og der vurderes ikke at være
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trusler for fuglenes fortsatte forekomst i området.

Lysbuget knortegås benytter områdets lavvandet områder til fouragering og rast i træktiden. Foto: Frits Rost

Edderfugl
Edderfugl yngler i Nordeuropa mod syd til Holland, og er også en almindelig ynglefugl i Danmark.
De danske ynglefugle og trækfugle primært fra Sverige, Finland og Estland overvintrer talrigt i især
Kattegat, Bælterne, i den sydlige og vestlige del af Østersøen, kystnært i Aalborg bugt og i
Vadehavet. I det nationale overvågningsprogram er arten overvåget i 2013 og 2016 ved
midvintertællinger samt ved en landsdækkende fældefugletælling i 2012. Bestandens størrelse er
ved de seneste bestandsestimater opgjort dels ved konkrete optællinger dels ved rummelig
modellering, hvilket vanskeliggør en direkte sammenligning over en længere
årrække. Regelmæssige tællinger fra tidligere viste en overvintrende bestand på ca. 800.000 fugle
i Danmark. På baggrund af de foreliggende data vurderer DCE Aarhus Universitet en stabil bestand
dog på et lavere niveau omring 500-600.00 fugle. Det vurderes af DCE Aarhus Universitet at den
samlede flyway-bestand i Nordvesteuropa er stabil eller fluktuerende. I NOVANA-programmet
overvåges arten af DCE Aarhus Universitet. Der foretages optælling af bestandene mindst tre
gange i hver overvågningsperiode i de fuglebeskyttelsesområder, hvor edderfugl som trækfugl
indgår i de pågældende områders udpegningsgrundlag.
Edderfugl har ud fra estimerede antal i overvågningen en jævnt faldende forekomst under
vintertællingerne gennem hele perioden (tallene fra 2004-09, 2013 og 2016). Denne
udvikling afspejler til dels den generelle bestandsudvikling for arten. Antallet opgjort under
sommerens tællinger af fældefugle i området er stærkt fluktuerende og derfor kan en evt. udvikling
ikke umiddelbart vurderes (tallene i skemaet ovenfor er en kombination af konkrete tællinger og
estimerede sommer- og vinterfugleantal). Havdykænderne forekommer jf. DCE i store antal på de
dybere dele af fuglebeskyttelsesområdet og generelt forekommer der langt flere af disse arter i
området om vinteren end om sommeren, men edderfugl kan også forekomme i store antal i
fældeperioden om sommeren. Fældeperioden er en energetisk flaskehals for havdykænder, og
området er derfor af særlig vigtighed for fældende fugle i netop den periode.
Fuglene flytter i nogen grad rundt i Kattegat-området afhængig af vejr og isforhold og det kan derfor
forventes, at en svingende andel af den samlede bestand er til stede inden for områdets
afgrænsning på overvågningstidspunktet. Områdets karakter med store åbne, forholdsvis
lavvandede arealer tilgodeser umiddelbart artens behov for uforstyrrede raste- og
fourageringspladser både i vinterhalvåret og under fældningen i sensommeren, og der vurderes
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ikke at være trusler mod artens forekomst i området fremover. Dog vurderer DCE, at fordelingen af
fældeforekomster i de kystnære dele af fuglebeskyttelsesområde nr. 112 samt området mellem
Jylland, Læsø og Anholt kan være negativt påvirket af sejlads.

Edderfugl benytter områdets store havområde til fouragering og rast i træktiden. Foto: Miljøstyrelsen Midtjylland

Sortand
Sortand yngler fåtalligt i Island og i Storbritannien og mere almindeligt i Skandinavien og østover til
det nordlige Rusland. Arten forekommer talrigt i de danske farvande det meste af året dels i
fældningstiden i sensommeren, dels træk- og vintertiden. De største antal registreres i den sydlige
del af Nordsøen, i Aalborg bugt og i Sejerøbugten. I det nationale overvågningsprogram er arten
overvåget i 2013 og 2016 ved midvintertællinger samt ved en landsdækkende fældefugletælling i
2012. Bestandens størrelse er ved de seneste bestandsestimater opgjort dels ved konkrete
optællinger dels ved modellering. Der konstateret store år-til-år variationer i antallet af sortænder i
de danske havområder. Ud fra det foreliggende datagrundlag vurderer DCE Aarhus Universitet, at
bestandsudviklingen i den lange tidsperiode fra 1987-2016 er usikker. Dels som en følge af
forskelle i optællingsmetoderne, dels som en følge af at sortand er meget forstyrrelsespræget, og
den derved ofte skræmmes i forbindelse med flyvninger. Endelig ligger havområderne i
grænseregionerne, hvorfor tilfældigheder i fuglenes fordeling på optællingsdagene kan betyde at
flere tusinder fugle ligger enten i de danske, svenske eller tyske dele af søterritoriet. I en kortere
tidshorisont tyder nyere data på, at den overvintrende bestand i de indre danske farvande er gået
tilbage. I NOVANA-programmet overvåges arten af DCE Aarhus Universitet. Der foretages
optælling af bestandene mindst tre gange i hver overvågningsperiode i de
fuglebeskyttelsesområder, hvor sortand som trækfugl indgår i de pågældende områders
udpegningsgrundlag.
Ud fra såvel konkrete tællinger som ud fra estimerede antal i overvågningen vurderes arten at have
en meget fluktuerende forekomst både i sensommeren og om vinteren og derfor kan en evt.
bestandsudvikling ikke umiddelbart vurderes for arten i dette område (tallene i skemaet ovenfor er
en kombination af konkrete tællinger og af estimerede sommer- og vinterfugleantal).
Havdykænderne ses jf. DCE generelt i størst antal i de dybere dele af fuglebeskyttelsesområdet.
Overordnet set forekommer der langt flere af disse arter i området om vinteren end om sommeren,
men sortand kan også forekomme i store antal i fældeperioden om sommeren. Fældeperioden er
en energetisk flaskehals for havdykænder, og området er derfor af særlig vigtighed for fældende
fugle i netop den periode.
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Fuglene flytter i nogen grad rundt i Kattegat-området afhængig af vejr og isforhold og det kan derfor
forventes, at en svingende andel af den samlede bestand er til stede inden for områdets
afgrænsning på overvågningstidspunktet. Områdets karakter med store åbne, forholdsvis
lavvandede arealer tilgodeser umiddelbart artens behov for raste- og fourageringspladser både i
vinterhalvåret og under fældningen i sensommeren. Der ses ikke at være trusler mod artens
fortsatte forekomst i området fremover. Dog vurderer DCE, at fordelingen af fældeforekomster i de
kystnære dele af fuglebeskyttelsesområde nr. 112 samt området mellem Jylland, Læsø og Anholt
kan være negativt påvirket af sejlads.
Fløjlsand
Fløjlsand yngler i Skandinavien og det nordlige Rusland. Som vintergæst er den ret almindelig i
danske havområder primært i de indre danske farvande og med de største antal i Aalborg Bugt og i
Sejerøbugten. I det nationale overvågningsprogram er arten overvåget i 2013 og 2016 ved
midvintertællinger samt ved en landsdækkende fældefugletælling i 2012. Bestandens størrelse er
ved de seneste bestandsestimater opgjort dels ved optællinger fra fly, dels ved optælling fra land.
Ud fra de gennemførte midvintertællingerne, vurderer DCE Aarhus Universitet at
bestandsudviklingen er usikker. Dette dels pga. metodeskift, dels pga. problemer med at adskille
arten fra sortand under flytællinger. Endelig ligger havområderne i grænseregionerne, hvorfor
tilfældigheder i fuglenes fordeling på optællingsdagene kan betyde at flere tusinder fugle ligger
enten i de danske, svenske eller tyske dele af søterritoriet. I NOVANA-programmet overvåges arten
af DCE Aarhus Universitet. Der foretages optælling af bestandene mindst tre gange i hver
overvågningsperiode i de fuglebeskyttelsesområder, hvor fløjlsand som trækfugl indgår i de
pågældende områders udpegningsgrundlag.
Ud fra konkrete tællinger har fløjlsand en forholdsvis stabil, lav forekomst i området, men set ud fra
estimerede antal i overvågningen vurderes arten at have en meget fluktuerende forekomst både i
sensommeren og om vinteren, og derfor kan en evt. bestandsudvikling ikke umiddelbart vurderes
for arten i dette område (tallene i skemaet ovenfor er en kombination af konkrete tællinger og af
estimerede sommer- og vinterfugleantal).
Fløjlsand forekommer en smule mere kystnært end de øvrige havdykænder, der jf. DCE generelt
ses i størst antal i de dybere dele af fuglebeskyttelsesområdet. Overordnet set forekommer der
langt flere af disse arter i området om vinteren end om sommeren, men fløjlsand kan også
forekomme i store antal i fældeperioden om sommeren. Fældeperioden er en energetisk flaskehals
for havdykænder, og området er derfor af særlig vigtighed for fældende fugle i netop den periode.
Fuglene flytter i nogen grad rundt i Kattegat-området afhængig af vejr og isforhold og detet kan
derfor forventes, at en svingende andel af den samlede bestand er til stede inden for områdets
afgrænsning på overvågningstidspunktet. Områdets karakter med store åbne, forholdsvis
lavvandede arealer tilgodeser umiddelbart artens behov for uforstyrrede raste- og
fourageringspladser både i vinterhalvåret og under fældningen i sensommeren. Der ses ikke
umiddelbart at være trusler mod artens forekomst i området fremover, selv om fordelingen i
området mellem Jylland, Læsø og Anholt jf. DCE viser, at fældeforekomster i de kystnære dele af
fuglebeskyttelsesområde nr. 112 kan være negativt påvirket af sejlads.

3.2

Foreløbig vurdering af trusler mod fugle

For de enkelte arter er der foretaget en foreløbig vurdering af negative påvirkninger, der kan være
betydende. Ud over disse har DCE Aarhus Universitet generelt vurderet eventuelle betydninger af
forstyrrelser for områdets fuglearter.
Vurdering af betydningen af forstyrrelser af arter bygger i udgangspunktet på de vurderinger, som
DCE Aarhus Universitet udarbejdede, da forstyrrelser og behov for justeringer af vildtreservaternes
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geografiske afgrænsning og adgangsforhold blev vurderet i 2013.
Garnfiskeri og fiskeri med bundgarn (andre redskaber) kan bifange og dermed påvirke fugle i
området negativt. Pelagisk trawl og notfiskeri udgør en mindre trussel mod fugle.

Fløjlsand benytter områdets store havområde til fouragering og rast i træktiden. Foto: Miljøstyrelsen Midtjylland
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4. Indsatser i området
Der er en 6-årig (12-årig for skovbevoksede fredskovpligtige arealer) rullende planlægning og
gennemførelse af indsatserne i Natura 2000-områderne. Der udarbejdes først basisanalyser med
faktuel viden om området. Disse følges op af Natura 2000-planer med beskrivelse af mål og
indsatser. Herefter udarbejdes handleplaner, hvorefter der gennemføres indsatser for at nå de mål,
der er sat i planerne. Det betyder, at der udarbejdes basisanalyser til den næste generation af
planer, mens indsatserne for at opfylde den gældende plan er ved at blive gennemført.
Den anden generation af Natura 2000-planer blev udsendt i april 2016, de opfølgende handleplaner
udkom i 2017, og gennemførelse sker frem mod udgangen af 2021. Statslige lodsejere har enten
udarbejdet særlige drifts- og plejeplaner eller har andre forvaltningsplaner, som opfylder Natura
2000-planernes krav til indsats.
I forhold til indsatserne i første planperiode (2010-2015), har både Naturstyrelsen og Forsvaret
orienteret om, at de indsatser, som skulle gennemføres på deres arealer, er gennemført. I
forbindelse med udarbejdelse af handleplaner for 2016-2021, har kommunerne redegjort for
gennemførte indsatser beskrevet i første planperiode i forhold til deres myndighedsområde.
Kommunernes redegørelse for dette område kan ses i bilag 1. I kommunernes redegørelse lægges
der vægt på de indsatser, der ikke har været finansieret via Landdistriktsprogrammet eller andre
tilskudsordninger.
Indsatsen efter den gældende plan er ikke nødvendigvis afspejlet i de data, der ligger til grund for
basisanalysen, fordi flere af indsatserne ikke var igangsat ved dataindsamlingen (dataindsamling i
perioden 2016-2019), og fordi naturens økologiske træghed medfører, at resultatet i naturtilstanden
i de fleste tilfælde først kan erkendes efter en årrække. Hertil kommer, at en række plejekrævende
naturtyper er afhængige af en fortsat indsats.
I den anden generation af Natura 2000-planer blev der fokuseret på indsatser, der kan sikre
områdernes robusthed samt sammenkædning af naturarealer. Dette var en overbygning på de
første Natura 2000-planer der fastlagde rammerne for en række grundlæggende handleplantiltag,
som f.eks. rydninger, forbedrede hydrologiske forhold og iværksættelse af plejetiltag som fx
græsning. LIFE-projekter, projekter og indsatser med tilskud fra landdistriktsordningerne (LDP) og
andre tilskudsordninger samt kommunale/statslige projekter bidrager til at gennemføre både første
og anden Natura 2000-plan.
I nedenstående tabel ses et overblik over de tiltag, der er igangsat eller gennemført i perioden
2010-2019 i området, og som er finansieret via landdistriktsprogrammet eller anden tilskudsordning.
Der kan være ansøgt om flere typer af indsats på det samme areal. Dette gør sig specielt
gældende i forbindelse med igangsætning af naturpleje – fx både rydning og forberedelse til
græsning med hegnssætning. Ordningerne Rydning, Forberedelse til afgræsning, Hydrologi,
afgræsning samt sammenhæng har været specielt rettet mod Natura 2000-områder. Øvrige
ordninger har været landsdækkende. Tabellen viser alene de arealer, der ligger i Natura 2000områder (både dem, der har været udpeget i hele perioden og de nye, der er kommet til med
grænsejusteringen i 2018.)
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Tilskud til naturforbedring og naturpleje i området. Der kan være flere typer af indsatser på det samme areal.

I Natura 2000-området er der indgået aftaler om tilskud til naturforbedring på et lille areal. Der har
været tilsagn om midler til afgræsning på 0,1 ha.
Endelig er der vedtaget en forvaltningsplan for forvaltning af mink, mårhund og vaskebjørn i
Danmark. Målet er at reducere skader forvoldt af de tre invasive rovdyr primært på populationer af
kolonirugende og jordrugende fuglearter og sekundært på mindre pattedyr. Indsatsområderne
ligger primært indenfor Natura 2000-områderne.
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