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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).   

   



 

 

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 2000-

planer. Miljøstyrelsen har i 2019 haft opdateret udpegningsgrundlag for såvel 

fuglebeskyttelsesområderne som habitatområderne i offentlig høring. 

Basisanalyserne er udarbejdet på baggrund af det opdaterede udpegningsgrundlag. 

Udpegningsgrundlaget er opdateret i perioden 2018-2021. Opdateringen er sket på baggrund af 

dokumenteret og kvalitetssikret data indsamlet i det nationale overvågningsprogram NOVANA. Det 

opdaterede udpegningsgrundlag består af de arter, fugle og naturtyper, der findes i væsentlig 

forekomst i området. I forbindelse med opdateringen er en række arter, fugle og naturtyper hhv. 

tilføjet og udtaget fra udpegningsgrundlaget. I forhold til ændringer i udpegningsgrundlaget skal de 

ny tilføjede arter, fugle og naturtyper beskyttes. De arter, fugle og naturtyper, der udtages, skal 

også beskyttes, indtil EU-Kommissionen har accepteret det opdaterede udpegningsgrundlag. Det 

vil sige, at det nuværende udpegningsgrundlag både indeholder de naturtyper, arter og fugle, der 

forventes udtaget fra udpegningsgrundlaget og dem, der er tilføjet. 

   



 

 

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.  

   

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.  

   

1.5 Datagrundlaget  

I hver enkelt basisanalyse præsenteres aktuelle overvågningsdata for naturtyper og arter, der er 

medtaget på det pågældende Natura 2000-områdes udpegningsgrundlag. Naturtyper, arter og/eller 

fugle, der forventes udtaget fra udpegningsgrundlaget, er ikke behandlet i basisanalysen.   

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.  

   

1.5.1 Særligt om arter  

I basisanalysen præsenteres data om arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for området, og som 

dermed er en del af Natura 2000-forpligtelsen.  

   

For en række arter er der i de terrestriske overvågningsprogrammer indsamlet data til belysning af 

deres forekomst og udbredelse især i men også i et vist omfang udenfor Natura 2000-områderne.  

   

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020
http://naturdata.miljoeportal.dk/
http://naturdata.miljoeportal.dk/


 

 

For stor vandsalamander, klokkefrø og eremit er der i NOVANA-programmet ud over 

artsovervågningen også gennemført en levestedskortlægning til beregning af kvaliteten af de 

pågældende arters levesteder. Disse data bliver præsenteret i basisanalyserne for de områder, 

hvor en eller flere af disse arter er medtaget på områdernes udpegningsgrundlag.  

   

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, over for 

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.  

   

   



 

 

2. Krenkerup Haveskov  

 

Kortet viser afgrænsningen af Natura 2000-område N176. Natura 2000-området består af habitatområde H155 (vandret 

grøn skravering).  

  

    



 

 

2.1 Områdebeskrivelse  

Natura 2000-området Krenkerup Haveskov har et samlet areal på ca. 20 ha. Området er afgrænset 

som vist på kortet og består udelukkende af habitatområde H155 Krenkerup Haveskov. Hele 

området er privatejet. Området ligger i Guldborgsund Kommune og inden for vandområdedistrikt 

Sjælland.  

  

Dette Natura 2000-område er særligt udpeget, fordi det er levested for den sjældne billeart eremit, 

der kun findes på få lokaliteter i Sydøstdanmark. Eremit er en prioriteret art i EU, hvilket betyder, at 

Danmark har et særligt ansvar for at beskytte den. Billen er tilknyttet gammel løvskov indeholdende 

store, fritstående solbeskinnede døende træer med hulheder.   

  

Af øvrige interessante forekomster fra området kan den sjældne bredøret flagermus nævnes, der 

ved seneste revision af habitatområders udpegningsgrundlag i 2019 er blevet tilføjet 

udpegningsgrundlaget for dette habitatområde.  

  

Krenkerup Haveskov er beliggende syd for Krenkerup Gods ved Sakskøbing. Området afgrænses 

af Sakskøbing Å og består af blandet løvskov på mere eller mindre fugtig muldbund. Skoven har i 

en lang årrække ligget urørt hen, og rummer derfor bl.a. mange svampe- og insektarter med 

tilknytning hertil. Der er ligeledes et stort antal gamle træer i skoven – heriblandt nogle af landets 

ældste bøgetræer på mere end 400 år - og hertil en ret stor mængde stående og liggende dødt 

ved.   

 

 

Larve af den sjældne billeart eremit, som lever af dødt ved i de flere hundrede år gamle bøgetræer i Krenkerup 

Haveskov. Foto: Philip Francis Thomsen.  

  

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 indeholder både de arter, naturtyper og fugle, der 

forventes udtaget fra udpegningsgrundlaget og dem, der er tilføjet, jf. processen med opdatering af 

udpegningsgrundlaget gennemført i perioden 2018-2021. 

   



 

 

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 Habitatområde nr. 155 

Naturtyper: Bøg på muld (9130)  Ege-blandskov (9160)  

 Elle- og askeskov* (91E0)    

Arter: Eremit* (5380)  Bredøret flagermus (1308)  
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).  

 

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-21. Ege-blandskov (9160) er ikke tilstede i habitatområde  

H155. Den nævnte naturtype gennemgås derfor ikke yderligere. 

   

2.3 Opsummering  

Natura 2000-område nr. 176 Krenkerup Haveskov er karakteristisk ved forekomst af gammel 

løvskov på muldrig bund med en bestand af bredøret flagermus og den prioriterede billeart eremit.  

Førstnævnte er ny på udpegningsgrundlaget for området.  

  

Områdets skovnaturtype bøg på muld (9130) rummer overordnet set en stabil-stigende andel træer 

med huller eller råd, store træer samt stående og liggende dødt ved, og der vurderes generelt ikke 

at være trusler for naturtypen, ligesom området vurderes at være særdeles egnet for bredøret 

flagermus.  

  

Eremit har en stabil tilstedeværelse i Krenkerup Haveskov, og der er ved seneste overvågning 

fundet spor efter arten i 37 træer i habitatområdet. Der vurderes ikke lokalt at være trusler for arten.   

   

   

    

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML


 

 

3. Områdets naturtyper  

Natura 2000-områdets indhold af habitatnaturtyper fremgår af områdets udpegningsgrundlag, der 

kan ses i afsnit 2.2. I ”Danske Naturtyper i det europæiske Natura 2000-netværk” og i DCE Aarhus 

Universitets NOVANA-rapporter findes en beskrivelse af de enkelte naturtyper og nogle af deres 

typiske arter.  

   

 
  

Oversigtskort over Natura 2000-området. På kortet vises områdets kortlagte habitatnaturtyper.  

  

I figuren ovenfor er oversigtligt vist udstrækningen af de kortlagte habitatnaturtyper, der udgør en 

del af områdets udpegningsgrundlag. Kortet viser udbredelsen af skovnaturtyperne. For en mere 

detaljeret visning af naturtypernes udbredelse henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside.  

  



 

 

3.1 Områdets terrestriske natur  
  

I området er der ved seneste kortlægning (2016-19) kortlagt 1 skovnaturtype.  

  

Skovnaturtyperne har været kortlagt to gange (2005-12 og 2016-19). I grafen er første kortlægning 

af skov vist i søjlen for 2004-06.  

  

I nedenstående graf ses det samlede areal for hver naturtype i Natura 2000-området. Grafen viser 

desuden den historiske udvikling i naturtypernes areal og tilstand.  

   

For de naturtyper, hvor der er et bekendtgørelsesfastsat tilstandssystem, er naturtypernes tilstand 

ligeledes angivet. Derved ses både den arealmæssige udvikling samt udviklingen i naturtypernes 

tilstand. For skovene og de to lysåbne naturtyper ”urtebræmmer” og ”indlandsklipper” er der ikke 

tilstandssystemer, og tilstanden vises derfor som ”ej vurderet".  

   

 

Diagrammet viser de kortlagte terrestriske naturtypers areal. Der er ikke udviklet et tilstandssystem for bøg på muld og 

elle- og askeskov. Kortlægningsperioden er angivet ved skraveringen af de enkelte søjler. Første kortlægning af 

skovnaturtyper er vist i søjlen for 2004-06.  

  

3.1.1 Skovnaturtyper  
  

Skovnaturtypen bøg på muld (9130), der er den eneste kortlagte skovnaturtype i området, er 

generelt karakteriseret ved, at den arealmæssigt er den mest udbredte bøgeskovstype med en stor 

variation i artsindhold, afhængig af jordbundens surhedsgrad og fugtighed. For alle skovnaturtyper 

gælder, at plantet skov uden plantagekarakter, dvs. ensaldrende træer i rækker, og med enten 

oprindelig karakteristisk bundflora, sjældne arter eller EU-beskyttede arter, er omfattet.  

  

Inden for området er der i alt, i den seneste naturtypekortlægning (2016-19), kortlagt ca. 11 ha 

skovnaturtyper. I den tidligere kortlægning (2005-12) blev der i alt kortlagt ca. 15,5 ha. Forskellen 

skyldes primært en ændret vurdering af naturtypen elle- og askeskovs (91E0) udbredelse i 

området. Arealet, der i første kortlægning blev registreret som elle- og askeskov (91E0), er ikke 

blevet genkortlagt ved anden kortlægning grundet fravær af fugtig jordbund samt 

naturtypekarakteristiske arter.  



 

 

Områdets skovnatur består således nu udelukkende af bøg på muld (9130). Arealmæssigt er der 

sket en mindre reduktion af denne naturtypes udbredelse i forhold til kortlægningen i 2005-12, 

hvilket skyldes en lille justering af habitatområdets afgrænsning mod nordøst. På baggrund af 

første og anden kortlægning vurderes det, at forekomsten af træer med huller eller råd, store træer 

og liggende dødt ved overordnet set er uændret. Endelig ses der en tendens til en stigende andel 

af stående dødt ved i skoven.  

   

Det er valgt at præsentere skovenes tilstand med parametrene huller eller råd, store træer, liggende 

dødt ved, stående dødt ved og hydrologi, som anses for centrale for at kunne vurdere udviklingen i 

skovnaturtyperne.  

   

Træer med huller eller råd  

   

I forbindelse med kortlægningen af skovhabitatnaturen kortlægges bl.a. træer med huller eller råd. 

Ved første kortlægning af skov i 2005-12 blev der kortlagt træer med huller. Ved anden kortlægning 

af skov i 2016-2019 blev der kortlagt træer med enten huller eller råd.  

   

Ved første kortlægning blev der kortlagt i tre kategorier: under 1 træ/ha, 1-5 træer/ha og over 5 

træer/ha. Ved anden kortlægning blev der tilføjet en ekstra kategori, således at man kortlagde i fire 

kategorier: under 1 træ/ha, 1-5 træer/ha, 6-10 træer/ha og over 10 træer/ha.  

   

 

Figuren viser strukturparameteren træer med huller registreret ved første kortlægning. Parameteren inddeles i tre 

kategorier: Under 1 træ/ha, 1-5 træer/ha og over 5 træer/ha.  

  



 

 

 

Figuren viser strukturparameteren træer med huller eller råd registreret ved anden kortlægning. Parameteren inddeles i 

fire kategorier: Under 1 træ/ha, 1-5 træer/ha, 6-10 træer/ha og over 10 træer/ha.   

  

Miljøstyrelsen vurderer, at resultatet af første og anden kortlægning af skov viser, at andelen af 

træer med huller eller råd er stabil i områdets kortlagte skovnaturtype. Det bemærkes dog, at der er 

forskel i kortlægningsmetoden anvendt i hhv. første og anden kortlægning.   

   

Store træer  

   

I forbindelse med kortlægningen af skovhabitatnaturen kortlægges bl.a. store træer som udtryk for 

gammel skov med en lang kontinuitet. Definitionen af store træer er ændret fra første til anden 

kortlægning. Store træer defineres ud fra stammediameter, og ændringerne i stammediameter fra 

første til anden periode afhænger af både art og naturtype. Derudover blev der ved første 

kortlægning af skov registreret antallet af store træer/ha for 4 artsgrupper. Ved anden kortlægning 

blev der registreret et samlet antal store træer/ha. Da der således er sket en udvikling i 

kortlægningsmetoden, kan resultaterne af de to kortlægninger ikke sammenlignes direkte.  

   

Ved første kortlægning blev der kortlagt i tre kategorier: under 1 træ/ha, 1-5 træer/ha og over 5 

træer/ha. Ved anden kortlægning blev der tilføjet en ekstra kategori, således at man kortlagde i fire 

kategorier: under 1 træ/ha, 1-5 træer/ha, 6-10 træer/ha og over 10 træer/ha.  

   



 

 

 

Figuren viser strukturparameteren store træer registreret ved første kortlægning. Parameteren er underinddelt i fire 

kategorier afhængig af træart. Parameteren inddeles i tre kategorier: Under 1 træ/ha, 1-5 træer/ha og over 5 træer/ha.   

  

 

Figuren viser strukturparameteren store træer registreret ved anden kortlægning. Parameteren inddeles i fire kategorier: 

Under 1 træ/ha, 1-5 træer/ha, 6-10 træer/ha og over 10 træer/ha.   

  

Miljøstyrelsen vurderer, at resultatet af første og anden kortlægning af skov viser, at andelen af 

store træer er stabil i områdets kortlagte skovnaturtype. Det bemærkes dog, at der er forskel i 

kortlægningsmetoden anvendt i hhv. første og anden kortlægning.   

   

Stående dødt ved  

   

I forbindelse med kortlægningen af skovhabitatnaturen kortlægges bl.a. stående dødt ved højere 

end 2 m. De enkelte stykker af dødt ved skulle ved første kortlægning have en diamater på over 25 

cm og ved anden kortlægning en diameter på over 20 cm.  

   

Ved første kortlægning blev der kortlagt i tre kategorier: under 1 stk/ha, 1-5 stk/ha og over 5 stk/ha.  



 

 

Ved anden kortlægning blev der tilføjet en ekstra kategori, således at man kortlagde i fire 

kategorier: under 1 stk/ha, 1-5 stk/ha, 6-10 stk/ha og over 10 stk/ha.  

   

 

Figuren viser strukturparameteren stående dødt ved registreret ved første kortlægning. Parameteren inddeles i tre 

kategorier: Under 1 træ/ha, 1-5 træer/ha og over 5 træer/ha.   

  

 

Figuren viser strukturparameteren stående dødt ved registreret ved anden kortlægning. Parameteren inddeles i fire 

kategorier: Under 1 stk/ha, 1-5 stk/ha, 6-10 stk/ha og over 10 stk/ha.   

  

Miljøstyrelsen vurderer, at resultatet af første og anden kortlægning af skov viser, at andelen af 

stående dødt ved er stigende i områdets kortlagte skovnaturtype. Det bemærkes dog, at denne 

stigning kan skyldes den ændrede kortlægningsmetode anvendt i hhv. første og anden kortlægning, 

hvor der ved anden kortlægning er medtaget stående døde træer med en mindre diameter i forhold 

til ved den første kortlægning.   

 

   

Liggende dødt ved  



 

 

   

I forbindelse med kortlægningen af skovhabitatnaturen kortlægges bl.a. liggende dødt ved. I første 

kortlægning var kriterierne, at de enkelte stykker af dødt ved skulle være længere end 5 m og have 

en diamater på over 25 cm. Ved anden kortlægning var kriterierne, at det døde ved skulle være 

længere end 2 m og have en diameter på over 20 cm.  

   

Ved første kortlægning blev der kortlagt i tre kategorier: under 1 træ/ha, 1-5 træer/ha og over 5 

træer/ha. Ved anden kortlægning blev der tilføjet en ekstra kategori, således at man kortlagde i fire 

kategorier: under 1 træ/ha, 1-5 træer/ha, 6-10 træer/ha og over 10 træer/ha.  

   

 

Figuren viser strukturparameteren liggende dødt ved registreret ved første kortlægning. Parameteren inddeles i tre 

kategorier: Under 1 stk/ha, 1-5 stk/ha og over 5 stk/ha.    

  

 

Figuren viser strukturparameteren liggende dødt ved registreret ved anden kortlægning. Parameteren inddeles i fire 

kategorier: Under 1 stk/ha, 1-5 stk/ha, 6-10 stk/ha og over 10 stk/ha.   

Miljøstyrelsen vurderer, at resultatet af første og anden kortlægning af skov viser, at andelen af 

liggende dødt ved er stabil i områdets kortlagte skovnaturtype. Det bemærkes dog, at der er forskel 



 

 

i kortlægningsmetoden anvendt i hhv. første og anden kortlægning, og data derfor ikke er direkte 

sammenlignelige.   

   

Hydrologi, afvanding  

   

I forbindelse med kortlægningen af skovhabitatnaturen registreres bl.a. den hydrologiske parameter 

afvanding, der dækker grøftning og dræning. Ved første kortlægning blev effekten af afvanding 

registreret i 5 kategorier, og ved anden kortlægning blev der registreret i 6 kategorier, da man ved 

anden kortlægning også registrerede, om der var tale om højbundsjord. Bortset fra det ekstra 

niveau, er der ikke sket nogen ændring af kortlægningsmetoden fra første til anden kortlægning.  

   

Effekten af grøftning og dræning er ved kortlægningen registreret i én af nedenstående kategorier:  

   

  
   

  

 

Figuren viser strukturparameteren afvanding registreret ved første kortlægning. Parameteren inddeles i fem kategorier 

hvor laveste kategori svarer til mindst påvirkning af afvanding.   

  



 

 

 

Figuren viser strukturparameteren afvanding registreret ved anden kortlægning. Parameteren inddeles i seks kategorier 

hvor laveste kategori svarer til mindste afvandings påvirkning.   

  

Bøg på muld er en tørbundsnaturtype og er derfor ikke direkte afhængig af hydrologiske forhold.   

  

3.1.1.1 Foreløbig vurdering af negative påvirkninger (trusler mod naturtilstanden)  

Skovene i Danmark er generelt unge, således er ca. 80% af de danske skove under 200 år gamle 

og 25% af landets skovareal er yngre end 55 år. Da man i sin tid udpegede habitatområderne, 

fokuserede man på at udpege skove, der var selvsåede eller selvforyngende og med en naturnær 

skovdrift. Det forventes derfor, at der går lang tid, før man vil kunne se en udvikling i de udvalgte 

parametre, og man fx får flere store træer og mere dødt ved i skovene. Det vurderes, at man ikke 

kan forvente at se en stor udvikling inden for det relativt korte tidsinterval, der er mellem de to 

kortlægningsperioder af skov. Det væsentlige vurderes derfor at være, at man ikke ser en 

tilbagegang i de enkelte parametre.  

   

På baggrund af udviklingen i de udvalgte parametre kortlagt i 2005-12 og 2016-19 vurderes det, at 

områdets kortlagte skovnaturtype overordnet set er stabil eller i fremgang.  

  

For bøg på muld (9130) vurderes de tre strukturparametre huller eller råd, store træer og liggende 

dødt ved at være stabil, mens andelen af stående dødt ved er stigende. Hydrologien vurderes at 

være af underordnet betydning for bøg på muld.  

 

 

I tabellen ses vurderingen af strukturparametrenes udvikling fra første til anden kortlægning af skovhabitatnaturtypen.   

  

 



 

 

4. Områdets habitatarter  

I NOVANA-programmet overvåger Miljøstyrelsen forekomst og udbredelse af en lang række arter.  

Forekomst af de overvågede arter i dette habitatområde er beskrevet nedenfor.  

Overvågningsmetoderne er tidligere beskrevet i basisanalysens afsnit om datagrundlag. Inden for 

området er der desuden foretaget kortlægning af egnede levesteder for enkelte arter. For de arter, 

der lever i søer, er kortlægningen foretaget ved registrering af relevante biologiske og strukturelle 

forhold i områdets småsøer. Artskortlægning kan findes på Miljøministeriets MiljøGIS og i 

Danmarks Naturdata.  

   

Eremit  

Eremit er knyttet til løvtræer med god lystilgang i gamle skove, herunder dyrehaver, men findes 

også ofte i gamle park- eller allétræer uden for skovene. Larven lever normalt i smuld i hule 

stammer eller større grene. Den kan leve i mange arter af løvtræer (i Danmark især i eg, bøg, ask, 

lind, hestekastanje, el og elm) og i sjældne tilfælde også i nåletræer. Den findes oftest i voluminøse 

stammer (flere meters omkreds), men er også fundet ynglende i træer af mindre dimensioner. I 

Danmark er eremitten i de seneste årtier kun kendt fra Sjælland og Lolland. Eremit forekommer i 

Danmark i små og isolerede bestande, der ofte ligger langt fra hinanden. Udveksling af individer 

mellem disse bestande er derfor normalt vanskeligt. I overvågningsperioderne 2012-2015 og 2018 

er arten i begge perioder fundet på 10-11 lokaliteter. Tager man dens ringe spredningsevne i 

betragtning, er der reelt tale om 11 fragmenterede udbredelsesområder med relativt små 

forekomster.  

   

Arten er i forbindelse med NOVANA-programmet senest overvåget i årene 2015 og 2018 i dette 

habitatområde. Her er der fundet spor efter eremit i form af larveekskrementer i henholdsvis 22 og 

37 træer, hvilket er det højeste antal af registrerede levetræer i området. Tilstedeværelsen af eremit 

vurderes på baggrund af overvågningsdata fra 2004-18 at være stabil i Krenkerup Haveskov.    

   

 

Fund af eremit i Krenkerup Haveskov i perioden 2015-2018. Der er ikke markeret enkelt fund af arten men kun en prik 

pr. år med positiv registrering. Prikkens placering er ikke nødvendigvis fundsted.  

 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020
http://naturdata.miljoeportal.dk/
http://naturdata.miljoeportal.dk/


 

 

Hovedparten af Krenkerup Haveskov er registreret som levested for billearten eremit. 

Levestedskortlægningen fremgår af nedenstående kort. Ved kortlægning af levesteder for eremit 

har fokus været at registrere både de aktuelle og de fremtidige levemuligheder. Således er 

lokalitetens antal af egnede levetræer og deres lysstillethed vurderet, ligesom antallet af egnede 

levetræer om 25 år er registreret.    

  

 
Tilstand af kortlagte levested for eremit. Tilstanden er angivet med en farveskala: mørkegrøn= høj, lysegrøn= god, gul= 

moderat, orange= ringe, rød= dårlig og grå= ej vurderet. Den grønne streg angiver habitatområdets grænse.   
  

 

 

 



 

 

 
Figuren viser tilstandsvurdering af områdets kortlagte levesteder. Tilstandsklasserne er angivet med en farveskala.  

 

Det ses af figuren ovenfor, at levestedet for eremit har en god tilstand. Skoven har været uden drift i 

mange år, og der findes derfor en del egnede levetræer i skoven - primært i form af bøgeruiner med 

rødsmuldsvampe - som eremitten har været i stand til at indtage. Dette på trods af, at dele af 

skoven er forholdsvis mørk. Billen er desuden afhængig af, at der på sigt opstår egnede levetræer, 

da den har en lav spredningsafstand på kun ca. 200 meter. I Krenkerup Haveskov er der registreret 

et stort antal potentielle levetræer for arten. Der vurderes derfor ikke at være lokale trusler mod 

arten i området.   

   

Bredøret flagermus   

Bredøret flagermus er tilknyttet gamle løvskove med gamle, hule træer og mindre åbne områder. 

Arten har en begrænset udbredelse i Danmark, og er primært er knyttet til Sydøstdanmark, hvor 

den hovedsageligt er fundet på Lolland, Falster og Møn. Arten er i NOVANA-programmet 20042018 

overvåget i perioden 2005-2011, samt i 2012-2018. Samtlige arter af flagermus er blevet overvåget 

på de samme 192 områder, der dækker 153 UTM-kvadrater. Arten blev i 2012-2018 fundet i 10 

10x10 km kvadrater mod 11 kvadrater i 2005-2011. Samlet set virker udbredelsen stabil i 

Sydøstdanmark, men arten er i den seneste periode ikke registreret på Langeland og i 

Køgeområdet. Til gengæld er arten registreret i Sønderjylland, hvor arten ikke tidligere har været 

kendt. Artens vinterkvarterer findes typisk i kældre, huler og andre beskyttede, kølige og frostfrie 

underjordiske rum med høj luftfugtighed. Den kan også overvintre i træer med hulheder.  

   

Bredøret flagermus er ny på udpegningsgrundlaget for Krenkerup Haveskov, og er derfor endnu 

ikke blevet eftersøgt i området i forbindelse med NOVANA-programmet. Artens tilstedeværelse i 

habitatområdet er dermed ikke kendt. Områdets mange gamle træer, som står urørt hen, vurderes 

dog at udgøre et velegnet levested for arten.    

   

   

  

   



 

 

5. 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 (2016-2021) er ikke nødvendigvis afspejlet i de data, der ligger 

til grund for denne basisanalyse, dels fordi flere af indsatserne endnu ikke var igangsat ved 

gennemførelsen af dataindsamlingen (dataindsamling i perioden 2016-2019), og dels 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 fx 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.  

   

For de skovbevoksede fredskovspligtige arealer, der følger en 12-årig cyklus, løber første 

planperiode fra 2010 og frem til 2021. Første planperiode er således endnu ikke afsluttet for de 

skovbevoksede fredskovspligtige arealer. Miljøstyrelsen har udarbejdet en redegørelse for den 

foreløbige status for de gennemførte indsatser beskrevet i første planperiode (bilag 2). Derudover 

kommer også Naturstyrelsens indsats i forhold til urørt skov og biodiversitetsskov.  

   

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.)  

  
Tilskud til naturforbedring og naturpleje i området.  

  

I Natura 2000-området er der ikke indgået aftaler om naturforbedrende tiltag. 
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7. Bilag 1  

Status for gennemførte indsatser beskrevet i 1. planperiode. Fokus er indsatser gennemført for 

kommunale midler. Oversigten er hentet fra Natura 2000-handleplanen 2016-2021.  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

8. Bilag 2  

Status for igangværende eller gennemførte indsatser for skovbevoksede 

fredskovspligtige arealer  

   

Skovbevoksede fredskovspligtige arealer følger en 12 års-cyklus og første 

planperiode for disse løber således frem til 2021.Tabellen viser status for de 

gennemførte eller igangværende indsatser i perioden 2010-2019 beliggende i 

kortlagt habitatskov indenfor Natura 2000-området. Der kan være gennemført 

flere indsatser på det samme areal. Indsatsplanerne for arealerne blev først 

udgivet i skovhandleplanerne i 2012.  

   

Tabellen er baseret på data fra tilskudsordningerne, Naturstyrelsens opgørelse 

over deres egne indsatser samt tinglyste indsatser såsom urørt skov. Der kan 

være usikkerheder i data fra tilskudsordningerne fra 2010-15,  

   

  
  

Der er ikke registreret gennemførte eller igangværende indsatser indenfor 

habitatskov på fredskovspligtige arealer i dette Natura 2000-område.  

  

   

  

  



 

 

 

  

  

  
  



 

 

 


