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Faglige kriterier for opdatering af habitatområdernes udpegningsgrundlag for
habitatnaturtyper - 2021
1. Baggrund
De enkelte habitat- og fuglebeskyttelsesområders udpegningsgrundlag udgøres af de habitatarter,
naturtyper og fugle, som det enkelte område er udpeget for at beskytte. For habitatområderne er det
udelukkende arter på habitatdirektivets bilag II og naturtyper på bilag I, der kan indgå i områdernes
udpegningsgrundlag.
Miljøstyrelsen har foretaget en opdatering af alle de danske habitat- og fuglebeskyttelsesområders
udpegningsgrundlag og ændringerne som opdateringen har medført har været i offentlig høring. I
forbindelse med opdateringen af naturtyper på habitatområdernes udpegningsgrundlag har Miljøstyrelsen
udarbejdet disse faglige kriterier, som ligeledes har været i høring.
Nedenstående faglige kriterier er udarbejdet af Miljøstyrelsens Natura 2000 Habitatgruppe og anvendt i
opdateringen af habitatområdernes udpegningsgrundlag i 2019 for naturtyper omfattet af
habitatdirektivets bilag I. Naturtyper vil således blive tilføjet eller udtaget et udpegningsgrundlag ud fra
disse kriterier. Kriterierne beskriver de krav til naturtypeforekomster som Miljøstyrelsen vurderer skal
opfyldes før der er tale om væsentlige forekomster jf. retningslinjer fra EU1.
Først beskrives kriterier for at tilføje de enkelte naturtyper til udpegningsgrundlag, og sidst i notatet er et
afsnit med kriterier for at udtage naturtyper fra udpegningsgrundlag.
Datagrundlag for at tilføje og udtage arter på habitatområdernes udpegningsgrundlag
Grundlaget for opdateringen af habitatområdernes udpegningsgrundlag er data fra det nationale
overvågningsprogram NOVANA. Data er behandlet inden for de overvågningsperioder NOVANA er inddelt i,
dvs. 1) 2004-09, 2) 2010-15 og 3) 2016-21. Tredje overvågningsperiode var ikke afsluttet, men hvis der var
positive fund fra 2016, 2017 og 2018 indgår de i vurderingen af, hvorvidt en naturtype kan tilføjes et
udpegningsgrundlag. Hvis overvågningen for en naturtype var afsluttet i tredje periode, kunne denne
periode dog anvendes til at udtage naturtyper (se afsnit 3). For skovnaturtyperne er der to
overvågningsperioder (og ikke tre), da de overvåges hvert 12 år, dvs. 2004-09 og 2016-21 (overvågningen i
2016-21 er gennemført). Opdateringen for skovene behandles derfor inden for to overvågningsperioder.
På samme vis anvendes data inddelt i overvågningsperioderne til at udtage naturtyper fra
udpegningsgrundlag. Hvis en naturtype har været eftersøgt i to på hinanden følgende perioder men ikke
fundet, kan den udtages fra et udpegningsgrundlag (med mindre der er tale om manglende forvaltning, jf.
kriterierne for at udtage naturtyper).

2. Faglige kriterier for at tilføje habitatnaturtyper til udpegningsgrundlaget
Kriterier for de terrestriske naturtyper (lysåben og skov)


Forekomster registreret siden 1995 som er bestemt som habitatnatur jf. den danske
habitatbeskrivelse med tilhørende bestemmelsesnøgle.
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Forekomster med et kortlagt areal over 2.500 m2.
For de tre naturtyper 6430 (urtebræmmer), 7220 (kildevæld) og 8220 (indlandsklipper) gælder dog
et mindste areal på 78,5 m2, svarende til arealet af en dokumentationscirkel.
Forekomster med kortlagte arealer under 2.500 m2, som ligger under 100 m fra anden kortlagt
habitatnatur og/eller § 3-natur.
Forekomster med kortlagte arealer under 2.500 m2, som ligger over 100 m fra anden kortlagt
habitatnatur og/eller § 3-natur kan medtages, hvis der er særlige faglige grunde hertil.

Kriterier for sø-naturtyper, herunder strandsøer



Forekomster registreret siden 1995 som er bestemt som habitatnatur jf. den danske
habitatbeskrivelse med tilhørende bestemmelsesnøgle.
Forekomster med areal over 100 m2.

Kriterier for vandløbs-naturtyper


Forekomster registreret siden 1995 som er bestemt som habitatnatur jf. den danske
habitatbeskrivelse med tilhørende bestemmelsesnøgle.

Kriterier for marine naturtyper:






Forekomster registreret siden 1995 som er bestemt som habitatnatur jf. den danske
habitatbeskrivelse med tilhørende bestemmelsesnøgle.
Forekomster med areal over 2.500 m2.
For tre naturtyper gælder et mindre minimumsareal. 1180 Boblerev har ikke et mindste areal,
stenrev har et minimumsareal på 100 m2 og 1170 biogene rev har et minimumsareal for
hestemuslinger over 100 m2 og for blåmuslinger over 2.500 m2.
Forekomster med kortlagte arealer under størrelseskriterierne, som ligger under 200 m fra anden
kortlagt marin habitatnatur over størrelseskriterierne.

3. Faglige kriterier for at udtage habitatnaturtyper fra udpegningsgrundlaget
Hvis en naturtype har været eftersøgt, men ikke er registreret i to på hinanden følgende fuldt gennemførte
overvågningsperioder, tages naturtypen i udgangspunktet af udpegningsgrundlaget, med mindre det
vurderes, at det drejer sig om manglende forvaltning jf. habitatdirektivets art. 6.1 og 6.2, eller det vurderes,
at datagrundlaget er ufuldstændigt, så det ikke kan udelukkes, at naturtypen har forekommet inden for
habitatområdet de sidste to overvågningsperioder (12 år). Derudover tages der et særligt hensyn, hvis
naturtypen er fokustype i et LIFE-projekt. Da 3. runde af kortlægning af habitatnaturtyper (2016-21) ikke er
afsluttet, anvendes oplysninger fra denne periode ikke til at udtage naturtyper (med mindre kortlægningen
af konkrete naturtyper er afsluttet fx de lysåbne), da der stadig er mulighed for at registrere forekomster af
naturtyper inden perioden afsluttes. For skovnaturtyperne er der gennemført to overvågningsperioder og
skovtyper kan udtages, hvis der ikke er kortlægninger i de to perioder.
For nogle naturtyper, herunder de marine og søerne, foretages der ikke en fuld kortlægning af alle
forekomster inden for en overvågningsperiode, hvorfor de typer som udgangspunkt ikke udtages fra
udpegningsgrundlagene, med mindre der er særlig dokumentation for at gøre det.

J.nr. MST-821-00515

J.nr. MST-821-00515

