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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. 

  

For de marine naturtypers vedkommende, foretages der som udgangspunkt én kortlægning af 

udbredelsen af naturtypen. Områderne overvåges dog løbende i NOVANA-programmet. 

  

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 
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(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. 
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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. 

  

Der er ikke udviklet et tilstandsvurderingssystem for de marine naturtyper. 

  

Vurdering af de fleste naturtypers naturtilstand bygger på et system, der inddeler forekomster af 

Habitatdirektivets naturtyper i 5 tilstandsklasser, hvor I (høj) er bedst og V (dårlig) er værst. 

Tilstandssystemet er nærmere beskrevet i DCE Aarhus Universitets faglige rapport ”Vurdering af 

naturtilstand”, der indgår i Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for 

naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder. Som led i beregningen af tilstanden 

beregnes både et artsindeks, baseret på indholdet af plantearter i en cirkel med radius på 5 m, og 

et strukturindeks, der i de lysåbne naturtyper er baseret på vegetationshøjden, opvækst af 

vedplanter, forekomst af drængrøfter m.m. Artsindeks for søer er beregnet ud fra alle fundne arter i 

både rørsump og sø. 

  

Struktur- og artsindeks for den enkelte naturtype vægtes sammen til naturtypens tilstandsklasse på 

arealet. Et højt strukturindeks kombineret med et lavt artsindeks viser, at naturarealet har 

forudsætninger for et højt naturindhold, men at artspotentialet endnu ikke er til stede. Et højt 

artsindeks kombineret med et lavt strukturindeks kan anvendes som et redskab til at lokalisere 

artsrige forekomster med højt artspotentiale (eller potentiale for høj naturtilstand, men med stort 

behov for pleje eller anden indsats). 

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 
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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. 

  

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020
http://naturdata.miljoeportal.dk/
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Den marine habitatnatur er kortlagt i perioden 2011-2018. Miljøstyrelsen er fortsat i gang med 

kortlægning af udbredelsen af de marine naturtyper, hvor der hidtil har været særligt fokus på rev, 

boblerev og sandbanke. De marine naturtyper kortlægges først ved en geologisk akustisk 

kortlægning af området. Dette gøres ved, at der indsamles sejldata i området med såkaldt sidescan 

sonar, som giver et billede af havbundens ruhed, dette er sammenholdt med ortofoto, satellitfotos 

samt tidligere data fra geologiske boringer og andre sejldata. Efterfølgende er den geologiske 

kortlægning verificeret med videoundersøgelser på udvalgte lokaliteter og evt. dykker, hvor flora og 

fauna samtidig registreres og sammenholdes med evt. tidligere data fra NOVANA. 

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 medtages og præsenteres der artsdata fra de akvatiske 

overvågningsprogrammer under NOVANA. Der inddrages således data fra vandløbs-, sø- og den 

marine overvågning i forbindelse med vurdering af relevante arters forekomst inden for de 

udpegede Natura 2000-områder. 

  

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-

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. 
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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. Havet omkring Nordre Rønner 

Kortet viser Natura 2000-områdets afgrænsning. Natura 2000-området består af habitatområde H176 Havet omkring 

Nordre Rønner (vandret grøn skravering) og fuglebeskyttelsesområde F9 Nordre Rønner (lodret orange skravering). 
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2.1 Områdebeskrivelse 

Natura 2000-området Havet omkring Nordre Rønner er på 18.623 ha, og ligger i Kattegat nord for 

Læsø. Området er hovedsageligt marint, den terrestriske del udgør kun 19 ha af det samlede 

område. Området består af habitatområde nr. 176 Havet omkring Nordre Rønner samt 

fuglebeskyttelsesområde nr. 9 Nordre Rønner. Området er afgrænset som vist på kortet. Natura 

2000-området ligger i Læsø Kommune og inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Området 

ligger desuden i Havstrategidirektivets marin-atlantiske region. 

 

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte naturtyperne rev og boblerev samt 

fjordterne, marsvin og sæler. 

 

Der er fundet 18 områder med 1 eller flere boblerev i den nordlige del af området, og forekomsten 

af boblerev i området udgør hermed mere end 5% af forekomsten i den kontinentale biogeografiske 

region i Danmark. Boblerevene danner levested for en artsrig flora og fauna. Sandbanker udgør 

områdets mest dominerende naturtype. Store dele af den sandede bund fremstår som flad bund, 

men der findes sandbanker særligt i den nordlige del af området samt mindre områder i områdets 

sydlige del, hvor de afveksler med stenrev. Der er fundet fire områder med stenrev i området. Det 

største af revene - revet Per Nilen – har tætte stenforekomster med de største sten på den laveste 

vanddybde. 

 

Den terrestriske natur på Nordre Rønner domineres af strandenge og strandvolde med en- og 

flerårige planter. På en af stenøerne, Borfeld, yngler en bestand af spættet sæl og gråsæl, og 

marsvin er almindeligt forekommende i området. Nordre Rønner er ynglelokalitet for fjordterne. 

 

Geologiske interesser har også været i spil ved udpegningen. Nordre Rønner er opstået ved 

landhævning og med koncentrationer af store sten, friskyllet fra istidsaflejringer. Nordre Rønner 

består af en gruppe stenøer, som ligger for enden af et 8 km langt sandrev, som udgår fra 

nordkysten af Læsø. På den største af rønnerne, Spirholm står der et fyrtårn, og der har tidligere 

været beboelse. Vandet i området er generelt lavvandet med dybder under 10 m, enkelte steder 

dog op til 20 m dybde. Det centrale revområde er omgivet af sandbund og sandbanker, og I 

området findes desuden som nævnt en forekomst af boblerev, som er undersøiske formationer 

dannet af udstrømmende gas. Boblerevene forekommer særligt langs områdets nordlige 

afgrænsning og har forskellige strukturer med plader, huler, udhæng og hylder. 

  

Fjordterne yngler på Nordre Rønner. Foto: Peter Bundgaard.  
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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. 176 

Naturtyper: Sandbanke (1110)  Vadeflade (1140)  

 Rev (1170)  Boblerev (1180)  

 Strandvold med enårige planter 

(1210) 

 Strandvold med flerårige 

planter (1220) 

 

 Enårig strandengsvegetation 

(1310) 

 Strandeng (1330)  

 Forklit (2110)  Hvid klit (2120)  

 Grå/grøn klit* (2130)    

Arter: Gråsæl (1364)  Spættet sæl (1365)  

 Marsvin (1351)    

 

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde  nr. 9 

Fugle: Splitterne (Y)  Fjordterne (Y)  

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. Forklit (2110), hvid klit (2120) og grå/grøn klit (2130) er ikke tilstede i 

habitatområde nr. 176. De nævnte naturtyper gennemgås derfor ikke yderligere. 

 

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-21. Splitterne (Y) er ikke tilstede i fuglebeskyttelsesområde nr. 9. Den 

nævnte fugl gennemgås derfor ikke yderligere. 

  

 

2.3 Opsummering 

Natura 2000-område nr. 20 Havet omkring Nordre Rønner ligger i Kattegat nord for Læsø. Området 

er hovedsageligt marint. 

 

I Natura 2000-området forekommer naturtypen boblerev med nationalt væsentlige forekomster, 

mens naturtypen sandbanker udgør områdets mest dominerende naturtype. Store dele af den 

sandede bund fremstår som flad bund, men der findes sandbanker særligt i den nordlige del af 

området samt mindre områder i områdets sydlige del, hvor de afveksler med stenrev.  

 

  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML
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Inden for området er der i alt i den seneste naturtype-kortlægning 2016-19 kortlagt godt 10 ha 

lysåbne naturtyper bestående af enårig strandengsvegetation, strandeng og strandvold med 

enårige og flerårige planter, et areal der er stort set uændret siden sidste kortlægning. 

Naturtilstanden for de lysåbne naturtyper på Nordre Rønner er god eller høj, hvilket bl.a. skyldes at 

arealerne er fri for invasive arter og at der er et relativt højt artsindhold på hovedparten af 

arealerne. Der ses dog tilgroning med middelhøje og høje græsser og urter på 

strandengsarealerne. 

Der er registreret ynglende fjordterne på Nordre Rønner i 2017 og 2019. 

 

På en af stenøerne, Borfeld, yngler en bestand af spættet sæl og gråsæl. Bestanden af gråsæl i 

området er stigende, men endnu ikke stabil. Bestanden af spættet sæl er svingende, men stabil. 

 

Det vurderes, at området har en væsentlig betydning som fourageringsområde for marsvin. 
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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. 

  

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

 

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

del af områdets udpegningsgrundlag. Kortet viser udbredelsen af de lysåbne naturtyper samt de 

marine naturtyper. For en mere detaljeret visning af naturtypens udbredelse henvises til 

Miljøstyrelsens hjemmeside. 
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3.1 Områdets terrestriske natur 
 

I området er der ved seneste kortlægning (2016-2019) kortlagt 4 lysåbne naturtyper. 

De fleste lysåbne naturtyper har været kortlagt tre gange (2004-06, 2010-12 og 2016-19) andre kun 

i forbindelse med de seneste to kortlægninger. 

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". 

  

Grafen viser de kortlagte terrestriske naturtypers areal og tilstand. Kortlægningsperioden er angivet ved skraveringen af 

de enkelte søjler og tilstandsklasserne vises med en farveskala.  

 

3.1.1 Lysåbne terrestriske naturtyper 

For de lysåbne terrestriske naturtyper der er kortlagt i området, er naturtyperne generelt 

karakteriseret ved, at på stenede eller grusede strande, hvor havet aflejrer tang eller grus, dannes 

strandvold med enårige planter (1210) og strandvold med flerårige planter (1220) med hhv. en ret 

ustabil enårig domineret vegetation og en mere stabil flerårig vegetation. 

Langs mere beskyttede kyster, hvor vind- og bølgeenergien er reduceret på grund af en lavere 

vanddybde og læ, dannes strandengstyper præget af salttolerante græsser og urter, typisk betinget 

af tidvise oversvømmelser med saltvand. Ud over den egentlige strandeng og strandrørsump 

(1330) med en mere eller mindre stærk zoneringfindes enårig strandengsvegetation (1310), som 

koloniserer mudder- og sandflader.  

  

Inden for området er der i alt i den seneste naturtype-kortlægning 2016-19 kortlagt godt 10 ha 

lysåbne naturtyper, og det samlede areal er stort set uændret i forhold til den tidligere kortlægning 

af de lysåbne naturtyper (2010-12). 

 

Naturtilstanden for de lysåbne naturtyper på Nordre Rønner er primært god, mens en mindre del af 

arealet er i høj naturtilstand. Dette hænger bl.a. sammen med at arealerne er uden invasive arter 
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og størstedelen af arealerne har fri dynamik i forhold til kysterne samt at der stedvist er et relativt 

højt artsindhold. Det kortlagte strandengsareal er dog truet af tilgroning med middelhøje og høje 

græsser og urter. Overordnet set er naturtilstanden for de lysåbne naturtyper forbedret, da hele 

arealet er i god eller høj naturtilstand ved den seneste naturtypekortlægning. Dette hænger primært 

sammen med at naturtilstanden for naturtypen flerårig strandvolde er forbedret, hvilket bl.a. skyldes 

at der ikke er registreret invasive arter på de kortlagte arealer med naturtypen ved den seneste 

kortlægning. 

 

Strandvold med enårige planter (1210) og strandvold med flerårige planter (1220). Naturtypen 

strandvold med enårige panter forekommer på Spirholm, Langholm samt Klatterne. Her 

forekommer den i mosaik med naturtypen strandvold med flerårige planter. Naturtypen strandvold 

med flerårige planter findes desuden på de to rønner (Lille og Store Stenholm), der ligger syd for 

Spirholm. 

Ved den seneste kortlægning er der registreret knap 2,5 ha med naturtypen strandvold med 

enårige planter, og godt 7 ha med naturtypen strandvold med flerårige planter. Arealet med 

strandvolde med enårige planter er gået tilbage med knap 4 ha. Samtidig er arealet med 

strandvolde med flerårige planter gået frem med godt 4 ha. Dette skyldes primært at fordelingen 

mellem de to naturtyper er blevet opdateret ved den seneste kortlægning. 

Hele arealet med strandvold med enårige planter er i god tilstand. Det samlede areal i god tilstand 

er faldet med knap 4 ha. Dette skyldes de arealmæssige ændringer for naturtypen. Hele arealet 

med strandvold med flerårige planter er i god tilstand ved den seneste kortlægning, og er steget 

med godt 5 ha. Dette skyldes dels de arealmæssige ændringer for naturtypen dels at der ikke 

registreret invasive arter i naturtypen ved den seneste kortlægning. Strandvoldene er generelt 

karakteriseret ved at være større, gamle sten- og grusvolde uden invasive arter og meget få 

vedplanter. På størstedelen af arealet med strandvolde med flerårige planter er der dog registreret 

et relativt ringe artsindhold. 

 

Strandeng og enårig strandengsvegetation (1330 og 1310). Naturtyperne strandeng og enårig 

strandengsvegetation findes på den sydligste del af Spirholm samt på en mindre del af Store 

Stenholm. Naturtyperne optræder i mosaik med hinanden i området. Naturtypen enårig 

strandengsvegetation er ny på udpegningsgrundlaget. 

Ved den seneste kortlægning er der registreret godt 0,6 ha strandeng i området. Arealet er gået 

frem med ca. 0,2 ha mellem de to seneste kortlægningsrunder. Det kortlagte areal er i god tilstand 

ved de to seneste kortlægningsrunder. Strandengsarealerne er bl.a. karakteriseret ved et relativt 

højt artsindeks, men samtidig relativ høj dækning af middelhøje og høje græsser og urter. Der er 

kortlagt knap 0,5 ha med enårig strandengsvegetation i området. Det kortlagte areal er i høj 

tilstand, og er karakteriseret ved et højt artsindeks, naturlig hydrologi og udbredte lodannelser. 

  

  

3.1.1.1 Foreløbig vurdering af trusler mod naturtilstanden 

Vurdering af en række væsentlige trusler har indgået konkret i kortlægning og tilstandsvurdering af 

naturtyper inden for det gennemførte NOVANA-program. Der er tale om kendte og aktuelle trusler 

med fokus på de forhold, som det er muligt at håndtere forvaltningsmæssigt. 

  

Omfanget af disse trusler for dette områdes lysåbne naturtyper er vist nedenfor, og betydningen er 

konkret beskrevet og vurderet. Det drejer sig om truslerne tilgroning, uhensigtsmæssig hydrologi, 

direkte påvirkning fra landbrugsdrift og forekomst af invasive arter. 

  

Tilgroning af lyskrævende naturtyper med høje urter eller vedplanter 

  

De fleste lysåbne naturtyper er afhængige af fortsat græsning eller høslæt – oftest som et led i 

ekstensiv landbrugsdrift. Ved ophør af græsning eller høslæt vil naturarealet gro til i høje urter og 
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vedplanter, og de lyskrævende, lavtvoksende arter, der er karakteristiske for naturtyperne, bliver 

udkonkurreret. 

  

Ved naturtypekortlægningen er dækningsgraden af forskellige strukturelementer registreret, bl.a. 

dækningsgraden af middelhøj græs-/urtevegetation (15 – 50 cm), dækningsgraden af høj græs-

/urtevegetation (over 50 cm) og kronedækket af træer og buske. Dækningsgraden er registreret på 

en skala fra 1-5. Omfanget og betydningen af tilgroningstruslen er vurderet for de enkelte 

naturtyper ved at sammenholde de indsamlede oplysninger om tilgroning med middelhøje urter, 

høje urter samt med træer og buske. 

  

Dækningsgraden for de enkelte parametre er registreret ud fra nedenstående skala: 

  

 

  

Uhensigtsmæssig hydrologi i vådbundsnaturtyper 

  

Kunstig afvanding med grøfter, dræn eller pumper forandrer naturen og kan føre til ændring i 

vegetationen, så den naturlige, naturtype-karakteristiske vådbundsvegetation erstattes af en 

vegetation, der i højere grad præges af mere almindelige, konkurrence-stærke tørbundsarter. 

  

Ved naturtypekortlægningen er det på lavbundsarealer registreret, hvor stor effekt afvanding har på 

vegetationens sammensætning af arter. Effekten er angivet på en skala fra 1-5. 

  

Afvanding er registreret ud fra en skala fra 1-5 inddelt som nedenstående: 

  

 

  

Direkte påvirkning fra landbrugsdrift på tilstødende arealer 

  

Intensiv landbrugsdrift på arealer, der grænser lige op til naturarealer, kan indebære en negativ 

påvirkning af naturindholdet i randområdet som følge af afdrift/udskylning af overskud af gødning 

eller sprøjtemidler. Forøget næringsindhold kan medføre, at naturtypens karakteristiske arter 

udkonkurreres af højtvoksende arter, der favoriseres af det forøgede næringsindhold. Direkte 

tilførsel af næringsstoffer på naturarealet har samme effekt. 

  

Ved naturtypekortlægningen er det samlede omfang af tydelige tegn på randpåvirkning 

fra gødskning eller sprøjtning af naboarealer samt direkte gødskning eller tilskudsfodring på arealet 

registreret. 
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Den påvirkede arealandel er angivet på en skala fra 1-5 inddelt som nedenstående: 

  

 

  

Forekomst af invasive arter 

  

Invasive plantearter er ikke-hjemmehørende arter, der fortrænger naturlig vegetation. Forekomst af 

invasive arter er en trussel, fordi arterne breder sig ekspansivt og udkonkurrerer de arter, der er 

karakteristiske for naturtyperne. Invasive arter er særlig et problem i kyst- og klitnaturtyperne samt 

på hederne. 

  

Ved naturtypekortlægningen er det registreret, på hvor stor en andel af det samlede areal, der 

forekommer en eller flere af de invasive arter, der er opført i Appendiks 2 til den tekniske anvisning 

for kortlægningen. 

  

Arealandelen, hvor der forekommer invasive arter, er angivet på en skala fra 1-5 inddelt som 

nedenfor: 

  

 

  

Arealandel med drift 

  

For de driftsafhængige, lysåbne naturtyper er det registreret, om arealet på kortlægningstidspunktet 

(2016-19) var i drift/pleje til sikring af lysåbne forhold. Drift er registreret som det totale andel af 

arealet, der enten græsses, tages høslæt (det afslåede materiale fjernes) eller foretages slåning 

(det afslåede materiale efterlades). Dette er opgjort ud fra en skala fra 1 til 5. 

  

Manglende pleje er en trussel mod flere lysåbne naturtyper. For plejekrævende lysåbne naturtyper 

vil naturtilstanden normalt/ofte være afhængig af, at den hensigtsmæssige drift videreføres. 

  

 

  

Negative påvirkninger på naturtyper 

  

I nedenstående afsnit gennemgås de enkelte naturtyper i forhold til hvilke parametre, der påvirker 

dem negativt, og hvor meget naturtypen samlet set bliver påvirket af den enkelte parameter. De 

enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver den 
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mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel der er påvirket af gødskning, bedst hydrologi 

osv. og 5 generelt angiver den største værdi fx størst tilgroning, størst areal andel der er påvirket af 

gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi. Se afsnittets indledende gennemgang af 

de enkelte parametre for en mere detaljeret redegørelse. 

 

Figuren viser naturtypens strukturelle parametre, der blev registreret ved kortlægningen. For alle parametre går skalaen 

fra 1 til 5, hvor 1 generelt angiver den mindste grad af negativ påvirkning, fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er 

påvirket af gødskning, bedst hydrologi osv. Værdien 5 angiver den største grad af negativ påvirkning, fx størst 

tilgroning, størst arealandel, der er påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi. Se afsnittets 

indledende gennemgang af de enkelte parametre for en mere detaljerede redegørelse. 

Strandvold med flerårige planter (1220) er generelt afhængig af kystens dynamik i form af 

bølgepåvirkningen, som kan danne strandvolde og rullestenskyster. Især de ældre strandvolde kan 

få en artsrig flerårig flora med mange arter af lav og mosser, som er betinget af næringsfattige 

forhold og ofte er driftsbetinget. Bekæmpelse af invasive arter som rynket rose kan være nødvendig 

for at sikre naturtypen.  

 

Områdets strandvolde med flerårige planter er kendetegnede ved at have fri dynamik i forhold til 

kysten og være uden invasive arter og kun med få spredte vedplanter. Områdets strandvolde med 

flerårig vegetation har på størstedelen af arealet en relativt passende andel af middelhøje og høje 

græsser og urter. Der er ikke registeret pleje på arealerne. 
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Figuren viser naturtypens strukturelle parametre, der blev registreret ved kortlægningen. For alle parametre går skalaen 

fra 1 til 5, hvor 1 generelt angiver den mindste grad af negativ påvirkning, fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er 

påvirket af gødskning, bedst hydrologi osv. Værdien 5 angiver den største grad af negativ påvirkning, fx størst 

tilgroning, størst arealandel, der er påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi. Se afsnittets 

indledende gennemgang af de enkelte parametre for en mere detaljerede redegørelse. 

Strandvold med énårige planter (1210) er generelt afhængig af kystens dynamik i form af 

bølgepåvirkningen, som kan danne strandvolde og rullestenskyster, hvorpå der i nogle tilfælde kan 

udvikles en artsrig flora af enårige plantearter. Naturtypen er dog generelt meget dynamisk og kan 

ændre udbredelse og artsindhold fra år til år. Naturtypen er normalt ikke driftsbetinget, men er 

naturligt næringsrig og ofte domineret af relativ højtvoksende urter. 

  

Områdets strandvolde med enårig vegetation er kendetegnede ved at have fri dynamik i forhold til 

kysten samt være fri for vedplanter og invasive arter. Arealerne er ikke i drift i form af pleje. 

Arealerne er præget af meget få ubevoksede åbne arealer, der ellers er typiske for naturtypen, og 

en stor andel af middelhøje og høje græsser og urter. De registrerede arter er dog karakteristiske 

for naturtypen, og dermed ikke en aktuel trussel for naturtypen i området. 
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Figuren viser naturtypens strukturelle parametre, der blev registreret ved kortlægningen. For alle parametre går skalaen 

fra 1 til 5, hvor 1 generelt angiver den mindste grad af negativ påvirkning, fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er 

påvirket af gødskning, bedst hydrologi osv. Værdien 5 angiver den største grad af negativ påvirkning, fx størst 

tilgroning, størst arealandel, der er påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi. Se afsnittets 

indledende gennemgang af de enkelte parametre for en mere detaljerede redegørelse. 

Strandeng (1330) er først og fremmest betinget af saltpåvirkning og uforstyrret hydrologi, og er 

typisk afhængig af den konstante dynamik, som jævnlige oversvømmelser skaber, og som kan 

medføre dannelse af lo-systemer og saltpander. Strandengene er i deres artsrige, lavtvoksende 

form helt afhængig af en passende græsning med fravær af gødskning, der begunstiger 

strandengens karakteristiske planter og fugle og muliggør, at der kan udvikles positive 

strukturelementer som f.eks. tuer af gul engmyre og en artsrig urtevegetation. I den ugræssede 

form udvikler de våde dele af strandengen sig til strandsumpe med især tagrør og strand-kogleaks. 

  

Områdets strandenge er kendetegnet ved naturlig hydrologi og ved at være fri for vedplanter og 

invasive arter. Strandengene er dog truet af tilgroning med middelhøje og høje græsser og urter, og 

bliver ikke plejet. 
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Figuren viser naturtypens strukturelle parametre, der blev registreret ved kortlægningen. For alle parametre går skalaen 

fra 1 til 5, hvor 1 generelt angiver den mindste grad af negativ påvirkning, fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er 

påvirket af gødskning, bedst hydrologi osv. Værdien 5 angiver den største grad af negativ påvirkning, fx størst 

tilgroning, størst arealandel, der er påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi. Se afsnittets 

indledende gennemgang af de enkelte parametre for en mere detaljerede redegørelse. 

Enårig strandengsvegetation (1310) forekommer ofte som kvellervade i loer eller saltpander eller i 

en tør variant på engmyretuer. Naturtypen er typisk betinget af græsning, men kan i visse tilfælde 

opretholdes af havets naturlige dynamik med jævnlige oversvømmelser, som er en forudsætning 

for naturtypen.  

  

Områdets enårige strandengsvegetation er kendetegnet ved naturlig hydrologi og at være fri for 

vedplanter og invasive arter. Områdets strandenge med enårig vegetation en relativt passende 

andel af middelhøje og høje græsser og urter. Arealerne bliver ikke plejet. 

  

  

3.2 Områdets marine natur 
 

I Danmark forekommer 8 marine habitatnaturtyper. De fem typer, bugter og vige (1160), rev (1170), 

sandbanke (1110), laguner og strandsøer (1150) og vadeflader (1140) forekommer i flere Natura 

2000-områder i Danmark, mens boblerev (1180), flodmundinger (1130) og havgrotte (8330) kun 

forekommer i få Natura 2000-områder. 

  

For de marinenaturtyper der er kortlagt i området, er naturtyperne generelt karakteriseret ved at 

sandbanke (1110) er dannet ved materialetransport langs kysterne fx i form af revler, der kan være 

ubevoksede eller evt. med ålegræs. Vadeflade (1140), der blotlægges ved ebbe, forekommer 

selvfølgelig primært i Vadehavet, men findes også i de indre danske farvande fra Læsø til Lolland. 

Rev (1170) er områder på havbunden med hård bund, fx stenrev, ofte med en stor artsrigdom af 

dyr og planter. Boblerev (1180) er helt unikke dannelser af sammenkittede sandsten forårsaget af 

årtusinders udstrømmende metangasser fra dybe lag under havbunden. Boblerevene rummer et 

meget artsrigt dyreliv. 

De marine naturtyper er på nuværende tidspunkt kortlagt én eller to gange. Resultatet af 

kortlægningen af områdets marine naturtyper ses af nedenstående tabel. 
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Tabellen viser arealet af de kortlagte havnaturtyper (for boblerev, antallet af forekomster). 

 

Områdets marine naturtyper er kortlagt i 2011 i den forbindelse er der kortlagt 3 marine naturtyper i 

form af sandbanker, stenrev og boblerev. 

 

Sandbanker (1110) udgør områdets mest dominerende naturtype. Store dele af den sandede bund 

fremstår som flad bund, men der findes sandbanker særligt i den nordlige del af området samt 

mindre områder i områdets sydlige del, hvor de afveksler med stenrev. I den nordlige del findes der 

veludviklede sandbølger og langs den vestlige rand af Rønnerev findes der veludviklede 

revledannelser. Alle disse dynamiske strukturer er udlagt som sandbanker med lavvandet 

vedvarende dække af havvand. Epifaunaen på denne naturtype er meget begrænset da der kun 

findes søstjerner og eremitkrebs, med enkelte fund af kutlinger og havkarusser ved større sten 

fundet i forbindelse med naturtypen. 

 

Der er fundet fire områder med stenrev (1170) i området. Det største af revene - revet Per Nilen – 

har tætte stenforekomster med de største sten på den laveste vanddybde. Vegetationen er generelt 

dominerende på stenrevene og har en dækningsgrad på 50-80 % og består af både enårige og 

flerårige algearter. Der er i alt registreret 11 makroalger på stenrevene bestående af bl.a. kødblad, 

fingertang, sukkertang og kællingehår. Faunaen består af søanemoner, sønelliker, 

dødningehåndkoral og havkarusser, faunaen har en dækningsgrad på 5-25 %. 

 

I området findes der et stort antal boblerev (1180), de findes enten som kalkcementerede flager 

eller som egentlige knudrede kalkcementerede søjler. Dette er unikt for det nordlige 

Kattegatområde. Faunaen bestod af både immobile og mobile arter af epifauna, bl.a. 

dødninghåndkoral, sønelliker og søanemoner samt taskekrabber, svømmekrabber og pigget 

søstjerne. Der er også registreret havkarusser omkring boblerevene. Der er en stor variation i 

dækningen af makroalger afhængigt af lys tilgængelighed, dækningsgraden ligger mellem 1 og 100 

% på boblerevene. Artsmæssigt består floraen af sukkertang, kællingehår, bugtet ribbeblad, 

blodrød ribbeblad og kødblad mfl. 

 

Habitatnaturtypen vadeflade (1140) er ikke kortlagt i området. 

  

3.2.1 Foreløbig vurdering af negative påvirkninger (trusler mod 

naturtilstanden) 

Generelt er mange af de marine naturtyper påvirket af næringsstofbelastningen, hvor indsatser for 

denne påvirkning varetages i Vandområdeplanerne. Ligeledes kan der være påvirkning fra 

menneskelige forstyrrelser fx i form af fiskeri og sejllads. I nedenstående behandles data for to 

grupper af fiskeri: 

  

 Fiskeri med bundslæbende redskaber (bundtrawl, bomtrawl, snurrevod og 

muslingeskrabere) 

 Fiskeri med ikke bundslæbende fiskeriredskaber (garn, pelagiske redskaber, som er 

pelagisktrawl og not, samt andre passive redskaber) 
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Fiskeri med bundslæbende redskaber (bundtrawl, bomtrawl, snurrevod og muslingeskrabere) 

vurderes generelt at have en påvirkning på havbundens tilstand, herunder på bundvegetationen og 

dyreliv. 

  

Fiskeri med ikke bundslæbende redskaber som fx med pelagiske trawl og not (fiskeri målrettet 

organismer i de frie vandmasser) kan i sjældne tilfælde have bifangster af havfugle og marine 

havpattedyr (primært sæler). Pelagiske trawl og not kan skade boblerev, der rejser sig fra 

havbunden og op i vandsøjlen. I garnredskaber kan der forekomme bifangster af både havpattedyr 

og fugle. Omfanget af bifangster afhænger af, hvilke redskaber der anvendes, hvor der fiskes, samt 

hvilke dybder, der fiskes på. 

  

Nedenstående kort illustrerer registrerede positioner for danske fartøjer, som fisker med 

henholdsvis bundslæbende redskaber og ikke bundslæbende fiskeriredskaber (pelagisk trawl og 

not, garn og andre passive redskaber) fra 2013 til 2018 i området. De viste positioner på kortene er 

de positioner, der logges, når et fartøj sejler med en given hastighed, hvor det antages, at fiskeriet 

kan foregå. Således viser figurerne ikke nødvendigvis fiskeri, idet der kan det være punkter, hvor 

der sejles ved denne hastighed, men hvor der ikke foretages fiskeri fx ved havneindsejlinger. 

Datapunkter over fx rev og boblerev kan udtrykke fiskeri på figurerne, men hvor der reelt ikke er 

tale om fiskeri. Det har ikke været muligt at frasortere de datapunkter, hvor der ikke foregår fiskeri. 

Data viser ikke områdets eventuelle fiskeritryk fra udenlandske fiskere eller eventuel anden fiskeri 

fra både uden positionsloggere. 

  

Området er beliggende delvist udenfor 3 sømilegrænsen, hvor det foruden danske fiskefartøjer er 

tilladt udenlandske fiskefartøjer at udøve fiskeri. 

Da der er udenlandske fiskeriinteresser involveret, skal eventuelle tiltag omkring fiskeriregulering 

gennem EU-kommissionen før de kan træde i kraft. 

For positionsdata med fiskeri med bundslæbende redskaber (bundtrawl, bomtrawl, snurrevod og 

muslingeskrabere) er data til fiskeriintensitet fremkommet ved positionslogning vha. enten AIS 

(Automatic Identification System) data, VMS data (Vessel Monitoring System) data eller Black Box-

data (BB) samt logbøger i perioden fra 2013-2018. Forskellen mellem de tre data typer er primært 

det tidsinterval, hvormed fiskefartøjets position og hastighed registreres og dermed, hvor præcist 

man kan kortlægge de potentielle havbundspåvirkning fra redskaberne. 

  

 BB data er de mest præcise, da de sendes hver 10. sekund. Disse anvendes kun af 

muslingefiskere. 

 VMS er et obligatorisk fiskerikontrolsystem for alle fartøjer over 12 meter, som skal sende 

én gang i timen. 

 AIS er et obligatorisk sikkerhedssystem for alle fartøjer over 15 meter, dog anvender flere 

fartøjer under 15 meter også AIS sikkerhedssystemet, som sender i real tid dog med 

variabel intervaller. 

  

Der kan forekomme fiskeri fra fartøjer under 12 m, som ikke har nogen af disse datasystemer, og 

dermed kan potentielt fiskeri ikke vises for disse fartøjer. 

  

For bundslæbende fiskeriredskaber er arealet af den havbund, der kan påvirkes ved hver enkelt 

bundslæbende fiskeriindsats (’swept area’ eller aftrykket per trawltræk), estimeret ved brug af 

metoder udviklet af Eigaard et al. (2016, 2017), hvor informationer om de enkelte fartøjers 

fiskeriaktivitet fra BB, AIS eller VMS kobles med informationer om de anvendte redskaber (type, 

antal og størrelse af redskab) fra logbøger. I denne analyse er det potentielle aftryk for Natura 

2000-området vist i kvadrater af 100 x 100 m for perioden 2013-2018, og viser hvor mange gange 

kvadraten kan være påvirket. En fiskeriintensitet på 2 betyder således, at hele kvadraten kan være 

påvirket af bundslæbende redskaber to gange i løbet af perioden. I praksis kan en fiskeriintensitet 
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på 2 også opnås ved, at eksempelvis halvdelen af kvadraten kan være påvirket, hvad der svarer til 

fire gange. 

  

 
Kort over potentiel fiskeriintensitet med bundslæbende fiskeriredskaber og de kortlagte marine habitatnaturtyper. På 

kortet ses den potentielle fiskeriintensitet af bundslæbende fiskeriredskaber i 100 x 100 meter felter i en 6 årig periode 

(2013-2018). Kortet viser endvidere afgrænsningen af de kortlagte marine habitatnaturtyper, som forekommer i Natura 

2000-området. 

  

I 2017 blev der indført fiskeriregulering i området i forhold til fiskeri med bundslæbende redskaber. 

På nedenstående kort ses den potentielle fiskeriintensitet i forhold til fiskeri med bundslæbende 

redskaber i 2018. Se desuden afsnittet om gennemførte indsatser i området. 
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Kort over potentiel fiskeriintensitet med bundslæbende fiskeriredskaber i 2018. På kortet ses den potentielle 

fiskeriintensitet af bundslæbende fiskeriredskaber i 2018 i 100 x 100 meter felter. 

 

Fiskeri med ikke bundslæbende redskaber er opgjort for garn, pelagisk trawl inklusiv notfiskeri og 

andre passive redskaber, så som ruser, tejner, liner og bundgarn. Denne type af fiskeri er vist på 

nedenstående kort med AIS og VMS data. VMS data fremgår mindre hyppigt i forhold til AIS data, 

da disse kun skal sendes én gang i timen fra fartøjer over 12 meter. AIS data er vist med 

varierende hyppighed, da de kan sendes helt ned til hvert andet sekund. De viste punkter på kortet 

er de positioner, der logges, når et fartøj sejler med en given hastighed, hvor det antages, at 

fiskeriet kan foregå. Således kan der være punkter, hvor der sejles ved denne hastighed, men hvor 

der ikke foretages fiskeri fx ved havneindsejlinger. Datapunkter over fx boblerev kan udtrykke fiskeri 

på figurerne, men hvor der reelt ikke er tale om fiskeri. Det har ikke været muligt at frasortere de 

datapunkter, hvor der ikke foregår fiskeri. 
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Kort over fiskerifartøjer med ikke bundslæbende fiskeriredskaber med garn, pelagiske redskaber, som er pelagisktrawl 

og not, samt andre passive redskaber, og de kortlagte marine habitatnaturtyper i Natura 2000-området i en 6 årig 

periode (2013-2018). 

  

I perioden 2013-2018 er der positionsdata for fiskerifartøjer med både bundslæbende og ikke 

bundslæbende fiskeriredskaber i Natura 2000-området. Der er positionsdata for fiskerifartøjer med 

bundslæbende redskaber på de udpegede marine habitatnaturtyper boblerev, rev og sandbanke. 

Der er desuden positionsdata for fiskerifartøjer med pelagisktrawl uden for de kortlagte 

habitatnaturtyper. Fiskeri med bundslæbende redskaber kan hindre opnåelse eller opretholdelse af 

gunstig bevaringsstatus for områdets rev og sandbanker. Al fiskeri kan påvirke boblerev i området 

negativt. 

Rev og boblerev er pr. 1/1-2017 beskyttet mod fiskeri med bundslæbende redskaber, og pr. 1/1-

2018 er alle fiskeriaktiviteter forbudt ved boblerev i området. Se afsnittet om gennemførte indsatser 

i Natura 2000-området. 

 

I 2018 er der postionsdata for fiskerifartøjer med bundslæbende fiskeriredskaber på de to 

udpegede habitatnaturtyper, rev og sandbanker, dog i langt mindre omfang end før. Der er dog 

sandsynligvis tale om sejlads til/fra Østerby havn, da sejlruterne har retning mod havnen. 
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Tilsvarende for positionsdata for fiskerifartøjer i perioden 2013-2018 kan der være tale om sejlads 

mod havnen. 
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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. 

  

Marsvin 

Marsvin tilhører underordenen tandhval og er den eneste hval, der med sikkerhed yngler i 

Danmark. Marsvin bevæger sig over store områder, der strækker sig ud over de danske grænser. 

Der vurderes at være tre bestande af marsvin i danske farvande - en i Østersøen, en i indre danske 

farvande inkl. Kattegat (kaldet Bælthavsbestanden) samt en i Nordsøen/Skagerrak. DCE har ved 

habitatdirektivets artikel 17 vurdering i 2019 vurderet, at Østersøbestanden har stærkt ugunstig 

bevaringsstatus, mens Nordsø- og Bælthavsbestandene begge har gunstig bevaringsstatus. 

Marsvinene i habitatområde H176 tilhører bestanden i Nordsøen/Skagerrak. Bestanden er 

estimeret til 300.000-350.000 marsvin og vurderes at være stabil over den 22 årige 

undersøgelsesperiode. Datagrundlaget for området udgøres af satellitsenderdata. Området 

vurderes at være af stor betydning for den relevante marsvinepopulation, da habitatområdet har et 

areal over 20 km2, og der desuden er registreret høj tæthed af marsvin i mindst en sæson. 

 

Gråsæl 

Gråsælen er i løbet af de sidste 20 år genindvandret til Danmark efter at have været udryddet i 

landet i ca. 100 år. Gråsælen er ligesom spættet sæl knyttet til de kystnære farvande, hvor der er 

rigelig føde og uforstyrrede yngle-/og hvilepladser. I forhold til spættet sæl svømmer gråsælen over 

større afstande. 

  

I Danmark lever der to bestande af gråsæler, den ene i Nordsøen med hovedudbredelse omkring 

Storbritannien og i det tyske og hollandske Vadehav (kaldet Nordsøbestanden), og den anden i 

Østersøen med hovedudbredelse omkring Stockholm, Estland og det sydlige Finland (kaldet 

Østersøbestanden). I Kattegat forekommer sæler fra begge bestande. Den danske andel af 

Nordsøbestanden og Østersøbestanden er opgjort til hhv. ca. 500 og 1.000 individer for perioden 

2016-2018. DCE har ved habitatdirektivets artikel 17 vurdering til EU i 2019, vurderet, at begge 

bestande i Danmark har stærkt ugunstig bevaringsstatus. 

  

Siden år 2000 er der næsten sket en årlig tilvækst i forekomsten af gråsæler i Danmark, og der er 

nu regelmæssig forekomst af gråsæler på hvilepladser i den danske Østersø, Kattegat, den vestlige 

Limfjord og Vadehavet. I 2018 blev der registreret 79 individer i Kattegat, 229 i Vadehavet og 473 i 

Østersøen. Gråsælerne yngler ved Rødsand ved Gedser, hvor der har været en fast ynglelokalitet 

siden 2003. Derudover yngler gråsæler også ved Søndre Rønner og Borfeld ved Læsø, Anholt og i 

Vadehavet. I 2017 og 2018 blev der født hhv. 15 og 6 unger på forskellige ynglepladser i Danmark. 

Den stigning, der ses i antallet af gråsæler i Danmark i de seneste år, kan ikke forklares med den 

beskedne reproduktion fra danske ynglende gråsæler. Det er sandsynligt, at den generelle stigning, 

der ses i antallet af gråsæler i Danmark, kan forklares ved, at der sker indvandring af gråsæler fra 

de to bestande (Nordsøbestanden og Østersøbestanden) til Danmark. DCE har i rapporten Marine 

områder 2018 anført, at årsagen til indvandringen ikke kendes men muligvis skyldes bedre 

fødetilgang i de danske farvande eller pladsmangel på deres foretrukne lokaliteter i andre lande. 

  

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020
http://naturdata.miljoeportal.dk/
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Gråsælen har en vigtig bestand på Nordre Rønner, hvor antal registrerede sæler er vokset fra 

ingen til over 100 individer i 2015 og 2016. Bestanden er dog stadig ikke stabil, hvilket er tydeligt ud 

fra de seneste års svingninger i antal talte individer.  

 

Grafen viser udviklingen i årligt max antal sæler på hvilepladserne fra 2006-2018 baseret på NOVANA overvågningen. 

 

Spættet sæl 

Spættet sæl er den mest almindelige sælart i Danmark. Den forekommer især i de kystnære 

farvande, hvor der er rigelig føde, og hvor der findes uforstyrrede yngle-/hvilepladser på 

sandbanker, rev, holme og øer. Den danske bestand af spættet har haft en bestandsfremgang fra 

ca. 2.000 dyr i 1976 til ca. 13.000 dyr i 2018, fremgangen skyldes hovedsageligt jagtfredningen i 

1977 samt oprettelsen af en række sælreservater med adgangsforbud. Den danske sælbestand 

blev i 1998 og 2002 ramt af en virus, der slog en større del af bestanden ihjel. I 2007 og 2014 har 

en del af bestanden været ramt af mindre epidemier. Epidemierne har kun midlertidigt sat 

bestanden tilbage. 

  

Spættet sæl er opdelt i de fire forvaltningsområder/populationer: Vadehavet, Kattegat, den vestlige 

Østersø og Limfjorden (som bestandsmæssigt opgøres i vestlig Limfjord og central Limfjord). Den 

gennemsnitlige årlige vækstrate for de fem områder har over de sidste fem år været på 

henholdsvis -3 %, -2 %, 5 %, -8 og -1 %. Vækstraterne er hovedsagligt negative, hvilket tyder på, at 

spættede sæl i Danmark nærmer sig den økologiske bæreevne i de enkelte områder. DCE har ved 

habitatdirektivets artikel 17 vurdering til EU i 2019, vurderet, at spættet sæl har gunstig 

bevaringsstatus i Danmark. 

  

Spættet sæl har en vigtig bestand på Nordre Rønner der har varieret mellem 200-400 individer de 

sidste 10 år. Det forventes, at bestanden stabiliseres på det nuværende niveau. 
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Grafen viser udviklingen i årligt max antal sæler på hvilepladserne fra 2006-2018 baseret på NOVANA overvågningen. 

 

4.1 Foreløbig vurdering af negative påvirkninger (trusler mod 
marine pattedyr) 

 

Vurdering af betydningen af forstyrrelser af sæler 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. 

  

Garnfiskeri og fiskeri med bundgarn (andre redskaber) kan bifange og dermed påvirke havpattedyr i 

området negativt. Pelagisk trawl og notfiskeri udgør en mindre trussel mod havpattedyr. 

 

DCE vurderer i 2013 at der bør etableres et sælreservat på Borfeld med et adgangsforbud der 

gælder hele året. Adgangsbegrænsningen bør inkludere et søterritorium i havet omkring reservatet 

i en afstand af 500 m fra land for at forhindre sejlads helt hen til stenrevene. 
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5. 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. 

  

5.1 Ynglefugle 
Fuglebeskyttelsesområde 9 - Nordre Rønner 

Ynglefugle 2004-2012 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Fjordterne         0 

 

Ynglefugle 2013-2019 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fjordterne   0  10  10 

Forekomst af ynglefugle på udpegningsgrundlaget. Antal ynglepar optalt ved NOVANA-overvågningen 2004–2019. 

Årene 2017-19 indgår i det igangværende overvågningsprogram. Der er alene medtaget data indsamlet af 

Miljøstyrelsens NOVANA-program. 

  

Figuren viser antal og tilstand af de kortlagte levesteder for ynglefugle. Tilstandsklasserne er angivet med en 

farveskala. 

  

Fjordterne 

Fjordterne yngler i kolonier på øer og holme langs kysten ofte i selskab med havterne eller 

hættemåge. Arten ses også ynglende på indlandslokaliteter, og også her ofte i selskab med 

hættemåge. Arten er trækfugl og overvintre langs Vestafrikas kyster. Den danske bestand af 

fjordterne blev i slutningen af 1980’erne vurderet til ca. 1500 ynglepar, herefter gik bestanden 

gradvist tilbage, og den samlede bestand vurderes nu til ca. 1/3 af bestanden i slutfirserne. De 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020
http://naturdata.miljoeportal.dk/
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seneste år er der dog konstateret en svag fremgang i antallet af ynglepar. Største trussel for den 

danske ynglebestand vurderes at være prædation på ynglepladserne samt tilgroning at de 

rovdyrsfrie yngleøer. I NOVANA-programmet overvåges fjordterne af Miljøstyrelsen nu hvert andet 

år i de fuglebeskyttelsesområder, hvor arten indgår i de pågældende områders 

udpegningsgrundlag. Endelig overvåges artens landsdækkende én gang i hver 

overvågningsperiode. Yngleforekomsten af fjordterne blev senest overvåget i 2017 og der er 

gennemført landsdækkende overvågning af alle de kolonirugende arter i hele landet i 2019. 

  

I fuglebeskyttelsesområdet nr. 9 er der i både 2017 og 2019 registreret 10 ynglepar på Nordre 

Rønner. Dette er de første positive registreringer af ynglende fjordterne i perioden 2004-2019 på 

Nordre Rønner. Fuglene ankommer og etablerer sig typisk sent på sæsonen, hvilket sandsynligvis 

skyldes, at fuglene tidligere på sæsonen opgiver sydligere ynglelokaliteter og herefter opsøger 

nordligere ynglelokaliteter til et nyt yngleforsøg. 

 

Levestedet for fjordterne omfatter hele Nordre Rønner med undtagelse af de centrale mest 

højtliggende arealer. Levestedet er beregnet til at være i moderat tilstand på trods af at 

vegetationsstrukturen de fleste steder tilgodeser artens behov, og levestedet generelt har en lav 

forstyrrelse og prædation.  

 

Der vurderes at være gode muligheder for en ynglebestand i området pga. områdets isolerede øer, 

og der vurderes ikke at være aktuelle trusler for fjordterne i dette område. 

 

Tilstand af kortlagt levested for fjordterne. Tilstanden er angivet med en farveskala: mørkegrøn= høj, lysegrøn= god, 

gul= moderat, orange= ringe, rød= dårlig og grå= ej vurderet. Den orange streg angiver fuglebeskyttelsesområdets 

grænse. 
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6. 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. 

  

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 2000-

områder (både dem, der har været udpeget i hele perioden og de nye, der er kommet til med 

grænsejusteringen i 2018.) 

  

Der er ikke registreret nogen igangværende indsatser i Natura 2000-området. 

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 
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kolonirugende og jordrugende fuglearter og sekundært på mindre pattedyr. Indsatsområderne 

ligger primært indenfor Natura 2000-områderne. 

  

6.1 Indsatser på marine arealer 
 

I forhold til eventuelle indsatser fastsat i første planperiode (2010-2015) om at sikre beskyttelse af 

boblerev og rev, er disse generelt kun delvis gennemført i første planperiode. Eventuelle indsatser 

med nødvendig fiskeriregulering, som skal sikre beskyttelse af rev og boblerev er videreført i anden 

planperiode (2016-2021). 

  

EU-Kommissionen har i 2017 gennemført international fiskeriregulering på rev og boblerev. I 

området har andre EU-medlemslande også fiskerirettigheder. Derfor har Danmark anmodet EU-

Kommissionen om en fiskeriregulering som andre landes fiskere skal efterleve. I denne proces har 

Danmark haft en regional drøftelse af et fiskerireguleringsforslag, som sendes til EU-

Kommissionen. Herefter har EU-Kommissionen udstedt en delegeret retsakt (EU-regulering) som 

alle EU-medlemslande skal overholde. Desuden forbyder bekendtgørelse om særlig 

fiskeriregulering i marine Natura 2000-områder for beskyttelses af revstrukturer også alle passive 

redskaber på boblerev, således at rekreativt fiskeri forbydes. 

 

Området er delvis beliggende indenfor 3 sømil-grænsen og dermed delvis omfattet af 

bekendtgørelse om trawl- og vodfiskeri, som begrænser fiskeri med trawl og vod. Bekendtgørelsen 

er opdateret i 2019. 

 

Forvaltningsplanen for marsvin fra 2005 skal revideres senest 2021. Der er krav om anvendelse af 

akustiske alarmer (pingere) ved anvendelse af specifikke garntyper for at undgå utilsigtet bifangst 

af hvaler. 

 

Forvaltningsplanen for sæler fra 2005 er revideret i juni 2020. 

 

 

6.2 Indsatser i vandplaner 

Med vandområdeplanerne og de tilhørende indsatsprogrammer gennemføres indsatser til 

opfyldelse af vandplanlægningens mål om god økologisk tilstand i vandløb, søer og kystvande. 

Disse indsatser bidrager tillige til at opfylde bevaringsmålsætningerne for akvatiske arter og 

naturtyper i overensstemmelse med de bevaringsmålsætninger, der fremgår af Natura 2000-planen 

for området. Vandområdeplanerne for 2015-2021 og de tilhørende bekendtgørelser med miljømål 

og indsatsprogrammer findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. De konkrete indsatser, der skal 

gennemføres i planperioden 2015-2021, er sammenfattet i vandområdeplanernes kapitel 6. 

  

Vandområdeplanernes indsatser omfatter både forebyggelse af yderligere forringelser, fx ved 

regulering af lokale kilder til forurening og genopretning af god tilstand, fx ved genslyngning af 

vandløb og fjernelse af spærringer. Kommunerne har ansvaret for gennemførelse af den del af 

indsatsen, som omfatter spildevandsudledninger og de fysiske forhold i vandløb og søer, herunder 

restaurering. Kommunerne skal koordinere indsatsen i de kommunale Natura 2000-handleplaner 

og Natura 2000-skovhandleplaner med indsatsen for vådområder og andre naturtyper, der med 

hensyn til deres vandbehov er direkte afhængige af vandøkosystemer og omfattet af 

vandområdeplanerne. 
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8. 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. 

  

Natura 2000-områdets handleplan (2016-2021) inkl. redegørelse for initiativer finansieret af 

kommunen har ikke været tilgængelig. 



 

 

 
 


