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Summary 

LIFE IP Natureman aims to improve the conservation status of habitat types in 11 Natura 2000 sites 
in valleys of Northern and Central Jutland, ie. Petrifying springs (7220), Alkaline fens (7230), 
Molinia meadows (6410), Xeric sand calcareous grasslands (6120), Semi-natural dry grasslands 
(6210), and Species-rich Nardus grasslands (6230), as well as a number of target species typically 
associated with these habitats.  

This baseline report is based on the nationwide datasets from the NOVANA programme (National 
Monitoring and Assessment Programme for the Aquatic and Terrestrial Environments). The Danish 
Environmental Protection Agency's mapping of the Natura 2000 areas' light-open habitat types has 
taken place in 2016-2019 and includes a total remapping every six years. This mapping, in 
combination with other NOVANA data, forms the backbone of this description of overall 
development in the distribution and conservation status of habitat types within the project area. Some 
of the target species are also monitored as part of NOVANA.  

The 11 Natura 2000 sites in the project contain large areas of mapped habitat nature. The terrestrial 
habitat types within the project represents approx. 7% of these habitat types registered in Denmark. 
The target habitat types are even better represented for example, more than 40% of the areas 
recognized as Petrifying springs, and over 30% of the area of Alkaline fens in Denmark are found 
within the project area. 

The natural state of the habitat types varies between the individual subregions. Overall, more than 
half of the target habitat types are in good or high condition, with the exception of petrifying springs 
where less than 40% are in good or higher condition. 

The large areas in good condition can be attributed to the fact that many areas are managed with 
grazing and clear-cutting of unwanted vegetation creating a precondition for rich and open natural 
and semi-natural habitats. However, areas without management remain, and several areas are affected 
by extensive drainage within the project area. This circumstance is part of the reason why, some 
habitat types have not yet reached favorable conservation status.  

The target species of the project are all relatively rare species. Some occur in only a few areas - for 
example, Cypripedium calceolus and Orchis ustulata are found only in one or two of the 36 
subregions, respectively. Other species for example Hamatocaulis vernicosus has been found in 
several locations in 10 subregions. 

The baseline report shows that there are many areas with potential of improving nature quality 
throughout the project area. The data from the NOVANA-program forms a good platform for further 
monitoring of the nature management of the project. 
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Sammenfatning 

LIFE IP Natureman har til formål at forbedre naturkvaliteten i de himmerlandske og midtjyske ådale, 
særligt målrettet habitatnaturtyperne kildevæld (7220), rigkær (7230), tidvis våd eng (6410), tørt 
kalksandsoverdrev (6120), kalkoverdrev (6210) og surt overdrev (6230) samt en række fokusarter, 
som typisk er knyttet til disse naturtyper.  

Baselinerapporten bidrager med en grundlæggende præsentation af status for fokus naturtyper og 
arter i ådalene i 11 udvalgte Natura 2000-områder i Himmerland og Midtjylland omkring projektets 
opstart baseret på data indsamlet og kvalitetssikret i forbindelse med gennemførelse af det statslige 
overvågningsprogram - NOVANA. Der er dermed tale om en beskrivelse af baseline for de 
naturplejeindsatser, der sættes i værk i regi af LIFE IP Natureman 

Rapporten er bygget op med en præsentation af de habitatområder, der indgår i de 11 Natura 2000-
områder, der indgår i LIFE IP Naturemans projektområde med særligt fokus på de 36 subregioner, 
hvor delprojekter planlægges. Der tages udgangspunkt i de data der ligger til grund for 3. generations 
basisanalyser 2020 samt supplerende data fra anden NOVANA-overvågning og §3-registreringer, 
hvor relevant. 

De 11 Natura 2000 områder i projekter rummer store arealer med kortlagt habitatnatur. Ser man på 
alle terrestriske naturtyper samlet findes ca. 7% af det kortlagte areal i Danmark inden for 
projektområdet. Ser man på fokusnaturtyperne er andelen imidlertid langt højere. Fokusnaturtyperne 
er velrepræsenterede på tværs af LIFE IP Natureman projektområdet. Data viser eksempelvis, at over 
40% af arealet med kortlagte kildevæld og over 30 % af arealet med kortlagte rigkær i Danmark ligger 
inden for Natura 2000-områderne i projektet.  

Naturtilstanden for de lysåbne naturtyper i området varierer mellem de enkelte subregioner. 
Overordnet set er over halvdelen af fokushabitatnaturtyperne i god-høj tilstand, med undtagelse af 
kildevældene, hvor det er under 40% der har tilstanden god eller højere. 

De store arealer med god tilstand må bl.a. tilskrives, at der er store naturarealer i området, der er under 
pleje med afgræsning og rydning, og der er tillige et godt artsindhold på mange af arealerne. Der er 
fortsat arealer uden pleje og under tilgroning i områderne, og arealer der er påvirket af afvanding. Det 
er nogle væsentlige parametre for, at der fortsat er arealer i moderat, ringe og dårlig tilstand i 
områderne.  

Fokusarterne er alle relativt sjældne arter. Nogle forekommer kun i få områder – fx fruesko og 
bakkegøgeurt, der kun findes i ét henholdsvis to af de 36 subregioner. Andre arter fx blank seglmos 
er fundet flere steder i 10 subregioner. 

Rapporten viser, hvor der er data at bygge videre på i forhold til monitering af naturplejeindsatserne 
i projektet. En sammenligning særligt mellem arealer med beskyttet natur og med kortlagt 
habitatnatur viser potentiale i forhold til forbedring af naturkvaliteten inden for projektområdet. 
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1 Introduktion 

LIFE IP Natureman - Landmanden som naturforvalter (2018-2026) har til formål at forbedre 
naturkvaliteten i de himmerlandske og midtjyske ådale, dvs. status for habitatnaturtyperne kildevæld 
(7220), rigkær (7230), tidvis våd eng (6410), tørt kalksandsoverdrev (6120), kalkoverdrev (6210) og 
surt overdrev (6230) samt en række fokusarter, som typisk er knyttet til disse naturtyper.  

Baselinerapporten bidrager med en grundlæggende præsentation af status for fokus naturtyper og 
arter i de 11 udvalgte Natura 2000-områder i Himmerland og Midtjylland, der udgør projektområdet 
(Figur 1). Rapporten er baseret på data indsamlet og kvalitetssikret i forbindelse med gennemførelse 
af det statslige overvågningsprogram - NOVANA. Rapporten beskriver de data, der primært gennem 
NOVANA er indsamlet inden for projektområdet til og med 2019 og beskriver dermed baseline for 
de naturplejeindsatser, der sættes i værk i regi af LIFE IP Natureman.  

 Figur 1. Placering af de 11 Natura 2000 områder der indgår i LIFE IP Naturemans projektområde 
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Rapporten er tænkt som et opslagsværk, der skal bidrage til at formidle en overordnet viden om de 
enkle subregioner inden for projektområdet. Det anbefales, at læse introduktionen (Kapitel 1) først, 
da dette afsnit indeholder informationer gældende generelt i forhold til de data, der er præsenteret i 
resten af rapporten. Data er vist i MiljøGIS-portalen NaturemanGIS, der er en del af projektet. 

Rapporten præsenterer af de habitatområder, der indgår i projektområdet med særligt fokus på de 36 
subregioner, hvor delprojekter planlægges (Se oversigt på Figur 2 samt Tabel 1). Der tages 
udgangspunkt i de data der ligger til grund for 3. generations basisanalyser 2019 samt supplerende 
data fra anden NOVANA-overvågning og §3-registreringer, hvor relevant. I tilfælde af evt. 
uoverensstemmelse mellem data og konklusioner præsenteret i denne rapport i forhold til i Natura 
2000-basisanalyserne er det basisanalyserne, der er gældende i forhold til Natura 2000-planlægningen 
og forvaltning af områderne i øvrigt. 

 

 

Figur 2. Oversigt over subregions inden for projektområdet. 



Baselinerapport LIFE IP – Natureman 

Side 3 af 271 

Tabel 1 Navn og nr. på subregions indenfor projektområdet. 
Subregion navn Subregion nr. 
Gjøl N15-1 
Halkær Bredning N15-2 
Sønderup Ådal N15-3 
Halkær Ådal N15-4 
Attrup Enge N15-5 
Skrædderengen N15-6 
Lindenborg NØ N18-1 
Lindenborg SV N18-2 
Rold N18-3 
Kielstrup Sø N22-1 
Villestrup Ådal N222-1 
Kastbjerg NØ N223-1 
Kastbjerg V N223-2 
Lerkenfeld Ådal N30-1 
Lovns halvøen N30-2 
Virksund N30-3 
Simested Ådal S N30-4 
Simested Ådal N N30-5 
Skravad Bæk N30-6 
Skals V N30-7 
Skals Å - Rødsø N30-8 
Hærup Sø N30-9 
Nørreå V N30-10 

Nørreå midt N30-11 

Nørreå Ø N30-12 

Velds Møllebæk N30-13 

Fussingø N30-14 

Bjerregrav N30-15 

Glenstrup Sø N30-16 

Sdr. Onsild Enge N30-17 

Hjarbæk fjord og Lovns Bredning N30-18 

Sdr. Lem Vig N32-1 
Vinge N33-1 
Rosborg Sø N37-1 
Bredsgård Sø N38-1 
Jordbro Ådal N39-1 

 
 

1.1 Relation til Natura 2000-planlægningen 
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. 
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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. 

Juni 2020 offentliggøres Natura 2000-basisanalysen 2022-27, der 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. 

Indeværende baseline rapport for LIFE IP Natureman bygger i vid udstrækning på de samme data 
som Natura 2000-basisanalyserne, idet kortlægningen af lysåbne habitatnaturtyper er central i forhold 
til at beskrive status for fokushabitatnaturtyperne overdrev, kildevæld, rigkær og tidvis våd eng inden 
for projektområdet. Særligt for de store Natura 2000-områder, der indgår i LIFE IP-Natureman er 
sammenstillingen af data dog en anden, da det som nævnt er projektets subregions, der er den 
relevante afgrænsning. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem data og konklusioner præsenteret i 
denne rapport og Natura 2000-basisanalyserne, er det basisanalyserne, der er gældende i forhold til 
Natura 2000-planlægningen og forvaltning i øvrigt. 

1.2 Afgrænsning af Natura 2000-områderne 
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. Afgrænsningerne af habitat- og 
fuglebeskyttelsesområderne blev revideret pr. 1. november 2018. Områderne blev justeret på 
baggrund af den politiske aftale om Naturpakken, maj 2016. Processen er beskrevet på 
Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Det er de gældende grænser pr. 1. november 2018, der er vist i denne rapport frem for de 
afgrænsninger, der var gældende ved formuleringen af projektansøgningen for LIFE IP-Natureman. 
Den nu gældende afgrænsning af habitatområderne betyder en samlet udvidelse af projektområdet 
med godt 1200 ha i forhold til den oprindelige projektansøgning. Områderne er udvidet af hensyn til 
mange forskellige habitatnaturtyper, herunder bl.a. fokusnaturtypen surt overdrev.  

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne/
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Områderne er i forbindelse med grænsejusteringsprocessen desuden foreslået reduceret med ca. 3000 
ha – primært intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. De arealer, der foreslås udtaget, skal 
beskyttes indtil Europa-Kommissionen har godkendt dem, og arealerne er derfor stadig en del af 
habitatområderne.  

Fuglebeskyttelsesområderne inden for projektets 11 Natura 2000-områder er udvidet med ca. 200 ha 
og reduceret med knapt 1800 ha i forbindelse med grænsejusteringsprocessen. 

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. 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. Udpegningsgrundlaget for nye habitatområder og store udvidelser er desuden opdateret på 
baggrund af den supplerende kortlægning foretaget i 2019 som følge af en justering af områdernes 
afgrænsning. Opdateringen er sket efter de samme faglige kriterier, som blev anvendt ved 
udarbejdelse af høringsforslaget. Det er de arter og naturtyper, der er på områdernes 
udpegningsgrundlag, som behandles i Natura 2000-basisanalyserne. Natura 2000-basisanalyserne vil 
blive opdateret, hvis høringen giver anledning til yderligere ændring af udpegningsgrundlaget.  

For områderne, der indgår i LIFE IP-Natureman har høringen 2019 ikke haft indflydelse på hvor 
fokusarter og fokusnaturtyper, er medtaget på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-basisanalyserne 
offentliggjort juni 2020. I nogle områder kan processen dog have haft indflydelse på, hvilke andre 
arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget i områderne og dermed for de samlede 
sammenstillinger af habitatnaturen i områderne, som er vist i denne rapport. Evt. reviderede 
basisanalyser vil udkomme senest samtidigt med Natura 2000-planerne. Evt. fremtidige rettelser i 
basisanalyserne vil ikke blive overført til denne baseline rapport. I tilfælde af uoverensstemmelse 
mellem data præsenteret i denne rapport og Natura 2000-basisanalyserne er det data præsenteret i 
basisanalyserne, der er gældende i forhold til Natura 2000-planlægningen. Enkelte af de i projektet 
udvalgte fokusarter er ikke på udpegningsgrundlaget i habitatområderne fx rust-skæne. 
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1.4 Data - afgrænsning og metodetilgang 
De data der er præsenteret i rapporten er primært godkendte NOVANA-data, der findes i 
Naturdatabasen. Data for kortlagt habitatnatur: lysåben, skov og søer er de samme, som det datasæt, 
der ligger til grund for 3. generation af Natura 2000-basisanalyserne offentliggjort juni 2020. I 
tilfælde af uoverensstemmelse mellem data og konklusioner i denne rapport og basisanalyserne, er 
det basisanalyserne, der er gældende i forhold til Natura 2000-planlægningen og den videre 
forvaltning af områderne. Se Danmarks Miljøportal (Naturdatabasen) for opdaterede og gældende 
registreringer af habitatnatur. Data for de terrestriske naturtyper er godkendte registreringer af 
kortlagt natur for perioden 2016- 2019. Data for søerne er for perioden 2007-2018, og er udelukkende 
for søer under 5 ha, da det er disse søer, der er omfattet af Natura 2000-planerne. Data for søer over 
5 ha., der overvåges i NOVANA-programmet, er ikke behandlet i denne baseline rapport. Der 
henvises til nyeste basisanalyser på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Laget for beskyttet natur er hentet fra Danmarks Miljøportal 03072019. 

Søgning af artsdata i Naturdatabasen er begrænset til de 10 fokusarter nævnt i projektansøgningen, 
se Tabel 2. Artsdata er trukket fra Naturdatabasen via NaturAppl i perioden 23032019 til 22112019. 
For arterne er søgt efter alle registreringer til og med 2019 både positive fund og registreringer, hvor 
arterne er eftersøgt, men ikke fundet. Der er ligeledes søgt på tværs af programmer og aktiviteter i 
databasen for at finde alle registreringer. En art som blank seglmos er således både fundet i 
forbindelse med bl.a. blank seglmos - artsovervågning, men også i forbindelse med kortlægning af 
terrestriske lysåbne naturtyper og overvågning af lysåbne naturtyper.  

Hvordan NOVANA-data er indsamlet fremgår af de tekniske anvisninger på Aarhus Universitets 
hjemmeside: http://bios.au.dk/raadgivning/fagdatacentre/biodiversitet/tekniske-anvisninger/ 

Tabel 2 Navngivne fokusarter indenfor LIFE IP Natureman, samt hvilke tekniske anvisninger (TAer), der pr. 2018 gælder 
for NOVANA-overvågningen af arterne. *Ny TA under udarbejdelse. 

Fokusarter Habitatkode Teknisk anvisning 
Kildevælds-vindelsnegl (Vertigo geyeri) 1013 TA-A25 v.1 
Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) 1014 TA-A25 v.1 
Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) 1016 TA-A25 v.1 
Hedepletvinge (Euphydryas aurinia) 1065 TA-A09 v.2 
Blank seglmos (Hamatocaulis vernicosus) 1393 TA-A41 v.2* 
Gul stenbræk (Saxifraga hirculus) 1528 TA-31 v.2.0 
Fruesko (Cypripedium calceolus ) 1902 TA-32 v.1 
Rust-skæne (Schoenus ferrugineus)  Ingen særskilt TA.  
Bakkegøgeurt (Orchis ustulata)  Ingen særskilt TA.  
Engsnarre (Crex crex)  TA-A127 v.1 

 
NOVANA-data for vindelsnegle vist i baselinerapporten er data for kildevælds-, skæv 
sumpvindelsnegl artsovervågning udtrukket fra Naturdatabasen lige som de øvrige artsfund. En tom 
cirkel, O, for vindelsnegle kan betyde, at Miljøstyrelsen har vurderet lokaliteten god for den 
pågældende vindelsnegl, men eftersøgt den uden fund. Skiftende registreringsmetode, særligt før 

http://bios.au.dk/raadgivning/fagdatacentre/biodiversitet/tekniske-anvisninger/
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2011, gør imidlertid for disse arter, at en tom cirkel også kan betyde, at Miljøstyrelsen har eftersøgt 
vindelsneglen i forbindelse med eftersøgning en anden vindelsneglsart, og derfor er lokaliteten 
nødvendigvis ikke optimal for den pågældende vindelsnegl, som er markeret med en tom cirkel, O. 

1.5 Generel beskrivelse af fokusnaturtyper 
Der er udvalgt seks habitatnaturtyper, som fokusnaturtyper, tørt kalksandsoverdrev, kalkoverdrev, 
surt overdrev, tidvis våd eng, kildevæld og rigkær. Nedenstående afsnit giver en kort beskrivelse af 
kendetegn og væsentlige trusler for de 6 fokusnaturtyper. 

1.5.1 Tørt kalksandsoverdrev 
Naturtypen tørt kalksandsoverdrev (6120) har urtedomineret vegetation med mange enårige planter 
udviklet på veldrænet, kalkrigt sand uden anden kulturpåvirkning end græsning. De ofte meget 
artsrige plantesamfund udvikles oftest på skrånende terræn, som aldrig har modtaget gødning eller 
været isået kulturplanter 

Tørt kalksandsoverdrev har optimalt en lav andel af middelhøje og høje græsser og urter, partier uden 
vegetationsdække samt ingen dækning af vedplanter og invasive arter. Optimalt på de fleste tørre 
kalksandsoverdrev er der ikke altid behov for græsning eller rydning for at forhindre tilgroning, 
da den lette og løse jord ved erosion kan holde vegetationen åben. Der kan være et behov for at holde 
specifikt invasive arter nede. 

Der er kortlagt 0,1 ha af naturtypen tørt kalksandsoverdrev inden for projektområdet. 

1.5.2 Kalkoverdrev 
Naturtypen kalkoverdrev (6210) rummer en urtedomineret vegetation udviklet på veldrænet kalkrig 
(basisk) bund uden anden kulturpåvirkning end græsning. De ofte meget artsrige plantesamfund, der 
udvikler sig på gamle kalkoverdrev, er stærkt afhængige af en lang, stabil udvikling med konstant 
afgræsning og fravær af gødskning og uden isåning af kulturplanter.  

Kalkoverdrev har optimalt en lav andel af middelhøje og høje græsser og urter, en lav dækning af 
vedplanter og ingen invasive arter. På de fleste kalkoverdrev er der behov for at holde tilgroning med 
høje græsser og urter samt vedplanter nede ved f.eks. græsning og rydning. Der kan også være et 
behov for at holde specifikt invasive arter nede. 

Der er kortlagt 127 ha af naturtypen kalkoverdrev inden for projektområdet. 

1.5.3 Surt Overdrev 
Naturtypen surt overdrev (6230) rummer en urtedomineret vegetation udviklet på relativt sur, 
veldrænet bund uden anden kulturpåvirkning end græsning. De ofte meget artsrige plantesamfund, 
der udvikler sig på gamle sure overdrev, er stærkt afhængige af en lang, stabil udvikling med konstant 
afgræsning og fravær af gødskning og uden isåning af kulturplanter. 
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Surt overdrev har optimalt en lav andel af middelhøje og høje græsser og urter, en lav dækning af 
vedplanter og ingen invasive arter. På de fleste sure overdrev er der behov for at holde tilgroning med 
høje græsser og urter samt vedplanter nede ved f.eks. græsning og rydning. Der vil også være et behov 
for at holde specifikt invasive arter nede. 

Der er kortlagt 701 ha af naturtypen surt overdrev inden for projektområdet. 

1.5.4 Tidvis våd eng 
Naturtypen tidvis våd eng (6410) er først og fremmest betinget af en fluktuerende vandstand og i 
mindre grad af jordbunden. Naturtypen er urtedomineret og således også afhængig af en vis drift i 
form af høslæt eller afgræsning. 

Tidvis våd eng har optimalt en forholdsvis høj andel af middelhøje græsser og urter, en lav dækning 
af høje græsser og urter samt vedplanter og ingen invasive arter samt en naturlig hydrologi. På de 
fleste tidvist våde enge er der behov for at holde tilgroning med høje græsser og urter samt vedplanter 
nede ved f.eks. græsning og rydning. Der vil evt. også være et behov for at holde specifikt invasive 
arter nede.  

Der er kortlagt 84 ha af naturtypen tidvis våd eng inden for projektområdet. 

 

1.5.5 Kildevæld 
Naturtypen kildevæld (7220) er kendetegnet ved frit synligt kildevand hovedparten af året samt en 
rig flora af mosser og lave urter. I skov og krat kan kildevældene dog være uden mos- og 
urtevegetation. Kildevæld er som rigkær afhængige af permanent vandmættet jordbund for at udvikles 
optimalt.  

Kildevæld har optimalt en lav andel af middelhøje og høje græsser og urter, ingen vedplanter og ingen 
invasive arter samt en naturlig hydrologi. For skovkildevæld er en høj vedplantedækning dog den 
naturlige tilstand. I de fleste kildevæld er der behov for at holde tilgroning med høje græsser og urter 
samt vedplanter nede ved f.eks. græsning og rydning. Der vil evt. også være et behov for at holde 
specifikt invasive arter nede. Der kan dog også være tale om skovkildevæld, som ikke har samme 
behov for pleje i forhold til de lysåbne.  

Der er kortlagt 128 ha af naturtypen kildevæld inden for projektområdet. 

 

1.5.6 Rigkær 
Naturtypen rigkær (7230) er kendetegnet ved en mere eller mindre kalkrig og næringsfattig bund med 
konstant høj grundvandstand, typisk betinget af en opadgående grundvandsstrøm. Der udvikles ofte 
en artsrig flora, som særligt kan være rig på karplanter og mosser. 
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Rigkær har optimalt en lav andel af høje græsser og urter, ingen vedplanter og ingen invasive arter 
samt en naturlig hydrologi. På de fleste rigkær er der behov for at holde tilgroning med høje græsser 
og urter samt vedplanter nede ved f.eks. græsning og rydning. Der vil evt. også være et behov for at 
holde specifikt invasive arter nede.  

Der er kortlagt 991 ha af naturtypen rigkær inden for projektområdet. 

 

1.6 Generel beskrivelse af fokusarter 
Projektets fokusarter er defineret som særligt plejekrævende plante- og dyrearter inden for 
projektområdet, som er sjældne og typisk er knyttet til naturtyperne rigkær, kildevæld, tidvis våd eng 
og overdrev. De ti fokusarter er nævnt i projektansøgningen er beskrevet nedenfor. 

1.6.1 Bakkegøgeurt 
Bakke-gøgeurt (Neotinea ustulata) er en spinkel orkidé, der kun bliver 5-20 cm høj. De ikke 
udsprungne blomster i toppen er sort-violette, medens blomsterne længere nede på blomsterstanden 
er blegrøde. På lang afstand ser det derfor ud, som om blomsterstanden er svedet i toppen. Heraf 
kommer plantens latinske navn ustulata, der betyder sveden. Den blomstrer i juni og juli, og 
blomsterne dufter stærkt og sødt. De nedre blade er mat grågrønne. Bakke-gøgeurt vokser på åbne 
overdrev, hvor der er kalk i jorden. Den bestøves af sommerfugle og store fluer. I Danmark vokser 
Bakke-gøgeurt kun et par enkelte steder i Nordjylland. Her er der kun få planter tilbage. Tidligere 
fandtes den mere end 50 steder over hele Danmark, og på Bornholm var arten tidligere almindelig. 

 

Figur 3. Bakkegøgeurt. Foto: Miljøstyrelsen 
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1.6.2 Blank seglmos 
Blank seglmos (Hamatocaulis vernicosus) vokser i mineralrige kær med konstant gennemstrømning 
af grundvand, ofte i form af væld. Lokaliteterne findes i ådale og langs søbredder, typisk omgivet af 
højere liggende terræn, som skråner markant og danner skrænter, hvor grundvandet siver frem ved 
skræntfoden. Vandet har middelhøje værdier af pH (6-7) og ledningsevne, og indholdet af kalk er 
forholdsvist lavt, dvs. arten forekommer aldrig i ekstremrigkær/kalkkær. Arten findes i både den 
atlantiske og kontinentale region, men udelukkende i Jylland. Blank seglmos formerer sig i Danmark 
i praksis kun vegetativt. Dette foregår ved, at den enkelte plante grener sig og derved danner et 
sammenhængende tæppe (klon) på voksestedet. På grund af den vegetative formeringsform er det 
umuligt i felten at adskille de enkelte individer, og artens bestandsstørrelse opgøres derfor som 
antallet af skud. I NOVANA-programmet der er i 2019 fundet blank seglmos på 41 lokaliteter, hvilket 
er 6 flere end i forrige periode, hvor arten blev overvåget i 2015. Denne fremgang vurderes først og 
fremmest at skyldes øget fokus på og kendskab til arten. 

 

 

Figur 4. Blank seglmos. Foto: Henriette Bjerregaard 
 

1.6.3 Engsnarre 
Engsnarre (Crex crex) yngler i Danmark på fugtige enge med relativ høj græsvegetation uden træer 
og buske, og i flere tilfælde registreres arten også i kornmarker, men der er dog næppe tale om 
yngleforekomst på landbrugsarealerne. Arten er vidt udbredt i Europa og bestanden overvintrer i 
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Afrika. Engsnarre var tidligere en ret almindelig dansk ynglefugl og udbredt over hele landet, men i 
løbet af 1900-tallet gik arten gradvist tilbage, og var formentlig helt forsvundet i en kort periode i 
slutningen af århundredet. Arten er sidenhen vendt tilbage til en række områder, specielt i 
Sønderjylland samt i Nordjylland. I NOVANA-programmet registreres engsnarrens forekomst af 
Miljøstyrelsen hvert andet år i de fuglebeskyttelsesområder, hvor arten indgår i de pågældende 
områders udpegningsgrundlag. Yngleforekomsten af engsnarre blev senest overvåget i 2018. 

 

1.6.4 Fruesko 
Fruesko (Cypripedium calceolus) er en 15-50 cm høj orkidé, der vokser i Danmark på forholdsvis tør 
jordbund med højt kalkindhold. Arten har altid været særdeles sjælden i Danmark, og kendes i dag 
fra 2 levesteder i Himmerland. Det ene levested er en lysåben skov og det andet er et kalkoverdrev. 
En bestand er en sammenhængende samling af individer af på et levested. Bestandsstørrelse og -
sammensætning opgøres ved en optælling af alle overjordiske skud på levestedet, og inddele 
skuddene i blomstrende, afbidte og aborterede samt vegetative skud. Artens forekomst på de to kendte 
danske voksesteder har i NOVANA-programmet været overvåget adskillige gange i perioden 2014-
2019. 

 

Figur 5. Blomstrende fruesko. Foto: Maria Pécseli 
 

1.6.5 Gul stenbræk 
Gul Stenbræk (Saxifraga hirculus) vokser i åbne moser, hvor grundvandet kommer op fra 
undergrunden, såkaldte vældmoser, og hvor vandtemperaturen hele året er lav. Den bestøves af 
insekter som svirrefluer, svampemyg og kløverkøllesværmer. Blomsterne laver meget lidt nektar. 
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Arten vokser i moser med ensvarmt og mineralholdigt vand, hvor der er rigelig udstrømning af 
grundvand hele året, de såkaldte vældmoser. Det er en forudsætning for artens eksistens, at 
vegetationsdækket på voksestederne er en lavtvoksende urtevegetation uden opvækst af vedplanter 
og andre højtvoksende urter, og at næringsstofniveauet er lavt. Frøene skal have lys for at kunne spire, 
og det er nødvendigt med blotlagt mineraljord, for at kimplanterne kan etableres. Før 1950 var gul 
stenbræk forholdsvis almindelig i Nord- og Midtjylland samt forekommende på Sjælland. Nu findes 
arten kun på få lokaliteter i Midt- og Nordjylland. 

 

1.6.6 Hedepletvinge  
Sommerfuglen hedepletvinge (Euphydryas aurinia) lever i små kolonier på fugtige og tørre arealer 
på mager jord, såsom fugtige heder, tørvemoser og ugødede enge med rigelige bevoksninger af 
djævelsbid, som er den foretrukne værtsplante. Larverne lever i et fællesspind, som gradvis flytter 
sig, efterhånden som de fortærer værtsplanten, og i august/september spinder de et overvintringsspind 
dybt nede i vegetationen. Arten er generelt meget sårbar overfor selv små ændringer af levestedet. 
Tidligere var arten udbredt i det meste af landet, men er siden 1920´erne ikke set uden for Jylland. I 
det nationale overvågningsprogram 2004-2019 er arten overvåget seks gange, og arten er i perioden 
registreret i 4-22 10x10 km kvadrater i Nordjylland. I Danmark blev der i 2019 fundet hedepletvinge 
i 22 kvadrater mod hhv. 14 og 10 kvadrater i 2015 og 2012. I forbindelse med NOVANA-
programmets overvågning er arten igennem perioden næppe gået væsentligt frem, men der er 
indikationer på en øget udbredelse og bestandsstørrelse i perioden 2004-2019, selvom de nye 
forekomster i perioden i en vis udstrækning vurderes at repræsenterer hidtil oversete forekomster 
frem for nyetablerede bestande. 
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Figur 6. Hedepletvinge. Foto: Miljøstyrelsen 
 

1.6.7 Rustskæne 
Rust-skæne (Schoenus ferrugineus) er en flerårig halvgræs der vokser i tætte tuer uden udløbere. De 
enkelte strå bliver indtil 30 cm. høje og er ved grunden omgivet af blanke brune bladskeder og korte 
børsteformede blade. Arten er meget sjælden i Danmark. Arten var tidligere kendt fra 22 lokaliteter i 
Danmark fra Himmerland og kalkområderne vest for København til Møn og Bornholm. Den største 
og mest livskraftige bestand findes i dag i Vasby Mose vest for København, men arten er siden år 
2005 genfundet i Nørlund Skov i Himmerland, ved True Sø i Kastbjerg Ådal og i Øster Bjerregrav 
Mose i Skals Ådal. Rust-skæne vokser på fugtig, lysåben, kalkholdig tørvebund i vældpåvirkede kær. 

 

1.6.8 Sumpvindelsnegl 
Sumpvindelsnegl (Vertigo moulinsiana) lever på fugtige steder, især på kalkholdig eller kalkrig bund. 
Arten er 2-3 mm lang og findes på ældre og især visne blade fra lige over jord- eller vandoverfladen 
og opefter inde i bevoksninger eller tuer af høje star-arter og lignende planter. Sumpvindelsnegl havde 
indtil 2004 været fundet på i alt ca. 51 danske lokaliteter. I overvågningsperioden 2005-2007 og i 
2012-2014 blev arten fundet på ca. 90 lokaliteter fordelt fra det østlige Jylland til Sjælland og øerne. 
I den endnu ikke afsluttede overvågnings periode 2018-2020 er arten indtil videre fundet på 121 
lokaliteter. Overvågningen viste, at sumpvindelsnegl er vidt udbredt i det østlige Danmark med 
bestande fra Østjylland, Fyn, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Overvågningen har vist, at 
bestandstætheden er relativt stor på de fleste levesteder. 
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Figur 7. Sumpvindelsnegl Foto: Jørgen Lissner 
 

1.6.9 Skæv vindelsnegl 
Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) lever på både tørre og fugtige steder. Arten er ca. 2 mm lang 
og kan forekomme i en række biotoper, fra fugtige enge, rigkær, starsumpe og strandvolde til mere 
tørre levesteder som overdrev, blandet løvskov, markhegn og stengærder. Den findes især på 
kalkholdig eller kalkrig bund. Arten lever på visne blade nær jordoverfladen inde i tuer af græsser og 
star-arter samt i de små eller større lag af fugtige, visne blade, der fra tuerne strækker sig hen over 
terrænoverfladen. Skæv vindelsnegl havde indtil 2004 været fundet på i alt ca. 57 danske lokaliteter. 
I overvågningsperioden 2005-2007 og i 2012-2014 blev arten fundet på ca. 50 lokaliteter fordelt fra 
det østlige Jylland til Bornholm. I den endnu ikke afsluttede overvågnings periode 2018-2020 er arten 
indtil videre fundet på 113 lokaliteter. Overvågningen viste, at skæv vindelsnegl er udbredt i det 
østlige Danmark i overensstemmelse med at arten er knyttet til levesteder med kalkholdig jordbund. 
Bestandstæthederne i de enkelte forekomster udviser stor variation. 

 

1.6.10 Kildevældsvindelsnegl 
Kildevældsvindelsnegl (Vertigo geyeri) lever i kalkrige rigkær og kildevæld. Den ca. 2 mm lange 
snegl findes på visne blade nær jordoverfladen inde i tuer af græsser og star-arter samt i de små eller 
større lag af fugtige, visne blade, der fra tuerne strækker sig hen over terrænoverfladen. 
Kildevældsvindelsnegl havde indtil 2004 været fundet på i alt ca. 15 danske lokaliteter. I 
overvågningsperioden 2005-2007 og i 2012-2014 blev arten fundet på ca. 40 lokaliteter fordelt på de 
nordlige dele af Jylland og Sjælland. Derimod blev den ikke genfundet på Sydsjælland og Bornholm. 



Baselinerapport LIFE IP – Natureman 

Side 15 af 271 

I den endnu ikke afsluttede overvågnings periode 2018-2020 er arten indtil videre fundet på 27 
lokaliteter. Kildevældsvindelsnegl har tilsyneladende et større sammenhængende udbredelsesområde 
i Himmerland, hvor der skønnes at forekomme flere bestande. Desuden findes spredte fåtallige 
forekomster i resten af Jylland syd for Himmerland samt i Nordvestsjælland, hvor bestandene 
sandsynligvis er mindre. Levestederne er gennemgående karakteriseret ved moderate 
bestandstætheder. 

 

1.7 Vurdering af trusler mod naturtilstanden 
Negative påvirkninger/trusler defineres i denne sammenhæng som påvirkninger, der hver for sig eller 
i kombination indebærer en forhindring eller væsentlig forsinkelse af muligheden for, at naturtypen 
kan opnå god naturtilstand. Det er således nødvendigt – på kort eller langt sigt - at imødegå truslen, 
hvis naturtypen skal sikres god naturtilstand. 

Negative påvirkninger, der vurderes konkret ud fra i denne baseline rapport 

Vurdering af en række væsentlige trusler indgår 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. 

Det drejer sig om truslerne tilgroning, uhensigtsmæssig hydrologi, direkte påvirkning fra 
landbrugsdrift, forekomst af invasive arter, omfanget af de enkle trusler for en subregions 
fokusnaturtyper er beskrevet og vurderet for under afsnittet for den respektive subregionen. 
Beskrivelsen af truslerne samt metoden karakterisering af truslerne er beskrevet i nedenstående afsnit. 

1.7.1 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 
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 middelhøje 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: 
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1.7.2 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: 

  

 

1.7.3 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 randpåvirkning fra gødskning eller sprøjtning 
af naboarealer samt direkte gødskning eller tilskudsfodring på arealet registreret. 

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

  

Hensigtsmæssig drift (arealandel med drift) 

For de driftsafhængige, lysåbne naturtyper er det registreret, om arealet på kortlægningstidspunktet 
(2016-19) var i hensigtsmæssig drift/pleje til sikring af lysåbne forhold. Hensigtsmæssig 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 hensigtsmæssig pleje er en trussel mod flere lysåbne naturtyper. For plejekrævende 
lysåbne naturtyper vil naturtilstanden normalt/ofte være afhængig af, at den hensigtsmæssige drift 
videreføres. 
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2 Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og 
Sønderup Ådal.  

Natura 2000-området ligger i Aalborg, Vesthimmerlands, Jammerbugt og Rebild kommuner og 
omfatter habitatområde nr. 15 og fuglebeskyttelsesområde nr. 1.    

Figur 8. Oversigt over Natura 2000-område nr. 15. Fuglebeskyttelsesområder inden for N15 er vist med lilla 
skravering, habitatområder er vist med grøn skravering. Med blåt er vist subregioner inden for Natura2000-
området. 
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2.1 Områdebeskrivelse 

Natura 2000-område nr. 15 Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal består mod nord af de 
vidtstrakte, lavvandede fjordområder i Limfjorden, der bl.a. inkluderer Halkær, Sebber, Gjøl og Nibe 
Bredninger. Området har især tidligere rummet vidtstrakte flader med ålegræs. De lavvandede marine 
områder i især Nibe og Gjøl Bredning er af stor national betydning for flere af andefuglene på 
udpegningsgrundlaget, bl.a. lysbuget knortegås. De store vidtstrakte strandenge udgør vigtige 
ynglelokaliteter for vadefugle, ligesom de uforstyrrede holme på nationalt plan udgør vigtige 
ynglelokaliteter for skestork, terner og klyde. Ulvedybet er en af landets største brakvandssøer, og er 
samtidig en af områdets vigtigste raste- og ynglelokaliteter. 

Området består mod syd af de markante ådale Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Sønderup Ådal er 
formet af den næsten uregulerede Sønderup Å, og i den smalle dalbund og langs de ofte stejle 
kuperede dalsider findes en rig og varieret natur. Ådalen rummer store sammenhængende arealer med 
sure overdrev og stilkegekrat. Halkær Ådal er en bred ådal med eng- og mosearealer omkring den 
regulerede å. I denne ådal findes også landets største forekomst af den sjældne naturtype 
indlandssalteng samt den nyetablerede sø, Halkær Sø, som er områdets største ferskvandssø. 

Forekomsterne af rigkær og kildevæld i de to ådale rummer flere naturperler med forekomst af bl.a. 
gul stenbræk og kildevældsvindelsnegl. Desuden er bæklampret, odder og dagsommerfuglen 
hedepletvinge tidligere kendt fra området. 

2.2 Grænsejusteringer for området 

I 2018 blev vedtaget en række ændringer af habitat- og fuglebeskyttelsesområdernes grænser. De 
opdaterede grænser, der er gældende pr. 1. november 2018, kan ses på Danmarks Miljøportal og 
Miljøstyrelsens MiljøGIS løsninger.  

Fuglebeskyttelsesområde F1 Nibe bredning og Ulvedybet blev i den forbindelse udvidet med 65 ha 
og reduceret med 932 ha. Fuglebeskyttelsesområdet blev tilføjet et enkelt større strandengsareal i den 
nordøstlige ende af området ved Haldager, nord for Limfjorden. Samtidig blev området reduceret 
med intensivt drevne landbrugsarealer, bl.a. større arealer i den vestlige ende af området både nord 
og syd for Limfjorden.  

Habitatområde H15 Nibe bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal er blevet udvidet med 98 ha. 
Habitatområdet er udvidet med mindre tilstødende naturarealer, bl.a. habitatnaturtypen surt overdrev 
og er desuden tilføjet et enkelt større strandengsareal i den nordøstlige ende af området ved Haldager, 
nord for Limfjorden. Området blev i forbindelse med grænsejusteringsprocessen desuden foreslået 
reduceret med 693 ha intensivt drevne landbrugsarealer, bl.a. større arealer i den vestlige ende af 
området både nord og syd for Limfjorden. De arealer, der foreslås udtaget, skal beskyttes indtil 
Europa-Kommissionen har godkendt dem, og arealerne er derfor stadig en del af habitatområdet.   

Områdegrænserne er desuden blevet kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 
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2.3 Status for naturtyper og arter 

2.3.1 Subregion N15-1, Gjøl 

Der er ingen NOVANA-data for fokusarter inden for den pågældende subregion i Naturdatabasen. 

Ud over kortlægningsdata for habitatnatur findes der NOVANA-data for en 
kontrolovervågningsstation lidt øst for Bjerget. Der er tale om en station, st. 4084, for strandeng, der 
sidst er besøgt i 2012 (se Figur 9). 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N15-1 kan ses af Figur 9.  

Figur 9. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N15-1. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), Kontrolovervågningsstationer (orange).  
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I subregion N15-1 er størstedelen af det beskyttet natur ikke kortlagt som habitatnatur. Det fremgår 
dog af nedenstående tabel at omkring halvdelen af de beskyttede strandenge er kortlagt habitatnatur. 
I dette område gælder endvidere at Ulvedybet er kortlagt som naturtypen strandsø/lagune, 1150, men 
da søen er over 5 ha fremgår den ikke af nedenstående tabel. Det betyder i praksis at hele det sø-areal 
der er §3-beskyttet ligeledes er habitatnatur. 

Tabel 3. §3 beskyttet natur inden for subregion N15-1, hektar (ha). 
N15-1 Sø <5 ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 588,0 83,8 6,5 31,6 0,3 253,2 963,4 

Beskyttet natur ej habitatnatur 582,4* 74,4 5,4 31,6 0,2 117,2 811,3 

*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. Ulvedybet er kortlagt som naturtypen strandsø/lagune, 1150, men 
da søen er over 5 ha fremgår den ikke af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og naturtilstand er vist i nedenstående 
tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i nedenstående 
diagrammer. 

Tabel 4. Habitatnatur inden for subregion N15-1, hektar (ha). Fokushabitatnaturtypen er vist med fed skrift. 
”(tom)” indikerer habitatnatur, som ikke er tilstandsvurderet. 

N15-1 Naturtilstand 
Naturtype nr. Habitat- 

naturtype 
I. Høj 

tilstand 
II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
total 

1150 Lagune      0,4* 0,4 

1330 Strandeng  21,5 77,1 54,9   153,5 

7230 Rigkær  0,9     0,9 
Hovedtotal   22,3 77,1 54,9  0,4 154,8 

* Ulvedybet er kortlagt som naturtypen strandsø/lagune, 1150, men da søen er over 5 ha fremgår den ikke af tabellen. 
 
I ovenstående tabel ses, at den beregnede naturtilstand for den tilstandsvurderede kortlagte 
habitatnatur er spredt over god til ringe tilstand, hvoraf størstedelen af arealerne er i moderat tilstand 
eller ringere. Størstedelen af det tilstandsvurderede habitatnatur er strandeng, hvoraf hovedparten af 
naturtilstanden for denne naturtype afspejles i det samlede billede. I subregionen findes også 
Ulvedybet, der er kortlagt som lagune. Ulvedybet behandles ikke i denne baselinerapport.   

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 10. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N15-1. Fordeling er vist i procent. 
Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver påvirkningstype 
er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Udbredelsen af rigkær i subregionen består af et kortlagt mindre område på den østlige side af 
Ulvedybet, ved Gjøl (se Figur 10). Der er registreret ca. 1 ha af naturtypen, som er i god tilstand (se 
Tabel 4). Subregionens rigkær indgår ikke i mosaik med andre naturtyper i dette område. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N15-1 ses af ovenstående figur, at det kortlagte areal bliver plejet i form af afgræsning, og 
at der er ikke registreret invasive arter på arealet. Andelen af høje græsser og urter er kun lidt for høj 
i forhold til, hvad der er optimalt for naturtypen. Det er positivt, at der ikke er registreret vedplanter 
på arealet med rigkær i subregionen. I forhold til hydrologi er der på hele arealet med naturtypen 
registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, 
og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund.  
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2.3.2 Subregion N15-2, Halkær Bredning 

Af ovenstående figur ses, at der inden for subregion N15-2 i forbindelse med NOVANA 
artsovervågningen er fundet fokusarterne gul stenbræk, blank seglmos og kildevældsvindelsnegl. 

Fokusarten gul stenbræk er fundet i kildevæld og rigkær syd for Halkær i 2005 og årligt fra 2007 til 
2019. Der er kendt til gul stenbræk ved Halkær siden 1970’erne. Blank seglmos er fundet vest for 
Veggerby i 2011 i forbindelse med kortlægning af terrestriske naturtyper samt eftersøgt to steder vest 

Figur 11. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N15-2. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), effektovervågning (turkis), fokusarter 
(rød/åben signatur). 
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for Veggerby i 2006 samt øst for Ejdrup i 2019 i forbindelse med artsovervågning, begge gange uden 
fund. 

Vindelsnegle er eftersøgt eller registeret på 3 lokaliteter inden for subregionen, Hælkær Mølle, 
Halsmandsbro ved Vegger og Kyø Skovhuse. Kildevældsvindelsnegl er fundet ved Halkær Mølle i 
2006, 2007, ikke genfundet, i 2013, men genfundet i 2019. Sump- og skæv vindelsnegl er eftersøgt 
ved Halkær Mølle. Ved Halsmandsbro ved Vegger og Kyø Skovhuse er vindelsneglene eftersøgt i 
2006 og 2013, men ikke fundet. Overvågningen af vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 2018-
20, så yderligere fund kan ikke udelukkes. 

Der findes tre lysåbne kontrolovervågningsstationer inden for subregionen. Vest for Halkær Bredning 
findes stationen 1121, der er en rigkærs-station overvåget i 2009, 2011 og 2014. Øst for Halkær 
Bredning ligger st. 4158, en strandengs-station, der er overvåget i 2012. Vest for Halkær Sø ligger st. 
4680, hvor rigkær er overvåget i 2012 og 2018. To prøvefelter på st. 4680 indgår i Miljøstyrelsens 
pilotprojekt om vandstand, vandkemi og vegetation i rigkær 2018-21. 

Inden for subregionen er der udført effektovervågning på én lokalitet med mose og kær i 2018. 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N15-2 kan ses af Figur 11.  

I subregion N15-2 er omkring en fjerdedel af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. For mose 
strandeng og overdrev er det op til halvdelen af den beskyttede natur, der er kortlagt habitatnatur, 
mens det af tabellen ses, at størstedelen af de beskyttede søer og enge ikke er kortlagt habitatnatur. 

Tabel 5. §3 beskyttet natur inden for subregion N15-2, hektar (ha). 
N15-2 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 88,9 191,6 4,7 208,0 28,3 73,5 595,1 

Beskyttet natur ej habitatnatur 87,6* 180,8 1,2 145,1 14,2 22,3 451,2 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. I subregionen findes også Halkær sø´, som er > 5ha, og derfor ikke 
behandles yderligere i denne baselinerapport.   
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og naturtilstand er vist i nedenstående 
tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i nedenstående 
diagrammer. 
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Tabel 6. Habitatnatur inden for subregion N15-2, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikerer habitatnatur, som ikke er tilstandsvurderet. 

N15-2 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
total 

1150 Lagune 
     

0,0* 0,0* 
1330 Strandeng 

 
9,0 45,6 5,8 

  
60,5 

3140 Kransnålalge-sø 
  

0,3 
   

0,3 
3150 Næringsrig sø 

 
0,3 0,5 

   
0,7 

4030 Tør hede 
 

0,1 
    

0,1 
5130 Enekrat 

 
0,7 0,6 

   
1,3 

6210 Kalkoverdrev 
  

0,0* 
   

0,0* 
6230 Surt overdrev 0,7 6,4 9,3 0,1 

  
16,5 

6410 Tidvis våd eng 
 

0,9 2,7 
   

3,6 
7140 Hængesæk 

 
0,2 

 
0,1 

  
0,3 

7220 Kildevæld 
 

2,8 
    

2,8 
7230 Rigkær 2,5 44,3 10,0 1,2 

  
58,0 

9190 Stilkege-krat 
     

3,4 3,4 
9998 Skovbevokset 

tørvemose 

     
3,1 3,1 

9999 Elle- og 
askeskov 

     
0,7 0,7 

Hoved-
total 

 
3,2 64,7 69,0 7,2 

 
7,2 151,4 

*areal <0,05ha. 
 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for den kortlagte habitatnatur generelt er fordelt 
over god og moderat tilstand med en hovedvægt på moderat tilstand. I subregionen findes også 
Halkær sø, som er > 5ha, og derfor ikke behandles yderligere i denne baselinerapport.   
 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 12. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kalkoverdrev inden for subregion N15-2. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Udbredelsen af kalkoverdrev i subregionen består af et kortlagt mindre område øst for Sebber Sund, 
ved Sebbersund (se Figur 11). Der er registreret ca. 400 m2 af naturtypen, som er i moderat tilstand 
(se Tabel 6). Subregionens kalkoverdrev indgår ikke i mosaik med andre naturtyper i dette område. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for 
kalkoverdrev i subregion N15-2 ses af ovenstående figur, at naturtypen har en passende andel af 
middelhøje græsser og urter og en for stor andel af høje græsser og urter. Der ses endvidere et vist 
indslag af vedplanter. Et vist indslag af vedplanter er dog naturligt, og anses derfor ikke at være en 
trussel alle steder. Af positive strukturer bør nævnes, at der ikke er registreret invasive arter på arealer 
med naturtypen i subregionen. Der foretages ikke pleje af arealet. 
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Figur 13. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N15-2. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring 10% af den kortlagte habitatnatur i subregionen er surt overdrev. Der er registreret 16,5 ha 
af naturtypen, hvoraf lidt over halvdelen er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 6). Surt overdrev 
findes især i den sydøstlige del af subregionen ved Halkær (se Figur 11). Et af subregionens sure 
overdrev indgår i mosaik med tør hede. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N15-2 ses af ovenstående figur, at der på en større del af naturtypen er en for 
stor andel af middelhøje græsser og urter i forhold til, hvad der er optimalt for naturtypen. Ligeledes 
er der et mindre areal, hvor der er en for stor andel af høje græsser og urter. Der er stedvist en for stor 
andel af vedplanter på områdets sure overdrev, men et vist indslag af vedplanter er naturligt og på 
naturtypen, og er derfor ikke en trussel alle steder. På omtrent 20% af arealet med surt overdrev er 
andelen af vedplanter dog for højt i forhold til det optimale for naturtypen. Der er spredt forekomst 
af invasive arter på ca. 1/3 af arealet. Næsten hele arealet bliver afgræsset.  
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Figur 14. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N15-2. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 3,6 ha af naturtypen, hvoraf en 
fjerdedel er i god tilstand og det resterende areal er i moderat tilstand (se Tabel 6). De tidvist våde 
enge findes sydøst for Halkær Sø i den sydlige del af subregionen (se Figur 11). En tidvis våd eng 
indgår i mosaik med rigkær. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N15-2 ses af ovenstående figur, at naturtypen på de fleste arealer har en passende 
andel af middelhøje græsser og urter. Andelen af høje græsser og urter er lidt for høj i forhold til, 
hvad der er optimalt for naturtypen. Samtlige arealer af naturtypen bliver plejet i form af afgræsning, 
og der er ikke registreret invasive arter på arealerne. I forhold til hydrologi er der på en mindre del af 
arealet registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige 
grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund.  
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Figur 15. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N15-2. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 6 kildevæld i subregionen med et samlet areal ca. 2,8 ha, som alle er i god tilstand 
(se Tabel 6). Kildevældene findes især i den sydlige del af subregionen og er alle registreret som 
lysåbne kildevæld (se Figur 11). Subregionens kildevæld indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N15-2 ses af ovenstående figur, at størstedelen af områdets kildevæld er plejet i form af 
græsning. Der er ikke registreret invasive arter eller direkte påvirkning af næringsstoffer fra 
naboarealer i kildevældene. På omkring to tredjedele af naturtypens areal er der registreret tegn på 
afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med 
dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Størstedelen af arealet er præget af tilgroning med 
middelhøje og høje græsser og urter, mens der kun er registreret spredt forekomst af vedplanter. 
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Figur 16. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N15-2. Fordeling er vist i procent. 
Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver påvirkningstype 
er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring en tredjedel af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er rigkær. Der er 
registreret 58 ha af naturtypen, hvoraf tre fjerdedele af arealet er i god tilstand, og det resterede areal 
er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 6). Rigkærene findes især i den sydlige ende af 
subregionen, syd for Halkær Sø (se Figur 11). En af subregionens rigkær indgår i mosaik med tidvis 
våd eng. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N15-2 ses af ovenstående figur, at naturtypen generelt er præget af en for stor andel af høje 
græsser og urter og i mindre grad af for stor andel af vedplanter. Der er ikke konstateret invasive arter 
på områdets rigkær. I forhold til hydrologi er der på ca. halvdelen af arealet registreret tegn på 
afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med 
dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Det er positivt, at over størstedelen af områdets 
rigkær bliver plejet i form af afgræsning, slåning eller slæt med indsamling af biomasse.  
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2.3.3 Subregion N15-3, Sønderup Ådal 

Af ovenstående figur ses, at inden for subregion N15-3 i forbindelse med NOVANA artsovervågning 
er fundet fokusarten kildevældsvindelsnegl. 

Ved Rebstrup og Mosbæk ved Sønderup Å er der ledt efter vindelsnegle i 2007 og 2014, kun 
kildevældsvindelsnegl er fundet i 2007 ved Mosbæk og Rebstrup i 2019. Ved Bidsted Bro er arterne 
eftersøgt i 2006, 2014 og 2019. I 2014 blev kildevældsvindelsnegl fundet på lokaliteten. 

Figur 17. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N15-3. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), skov-kontrolovervågning (grå/sort), 
effektovervågning (turkis), fokusarter (rød/åben signatur). 
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Overvågningen af vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 2017-21, så yderligere fund kan ikke 
udelukkes. 

Ud over kortlægningsdata for habitatnatur findes der NOVANA-data for syv 
kontrolovervågningsstationer inden for den pågældende subregion. St. 1070 nær Vegger er udlagt for 
kalkoverdrev og er overvåget i 2009, 2012 og 2014. Øst for Skivum ligger to stationer for enekrat st. 
5375 (data fra 2013 og 2018) og 4532 (data fra 2012). St. 4590 i samme område er en station for surt 
overdrev, der er overvåget i 2012.  

Vest for Suldrup ligger stationen 1119, der er en kildevælds station (data fra 2006, 2012 og 2014) 
samt stationen 1092 (data fra 2009, 2012 og 2014) der er en station for surt overdrev. Syd for Rebstrup 
ligger endnu en station, st. 1069, kalkoverdrev, overvåget i 2009 og 2013 og længere sydpå igen 
stationen 4589, hvor surt overdrev er overvåget i 2012. 

Nær Vegger findes desuden en enkelt kontrolovervågningsstation for stilkegekrat, 3015, overvåget i 
årene fra 2007-2010, samt i 2012. 

Der er lavet effektmonitering 15 steder inden for subregionen i 2018. på arealer med fersk eng, mose 
og kær, overdrev og ikke §3-natur. 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N15-3 kan ses i Figur 17.  

I subregion N15-3 er omkring halvdelen af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. Der ses af 
nedenstående tabel, at størstedelen af de naturbeskyttet søer, hede og overdrev er kortlagt habitatnatur 
mens omkring en tredjedel af de beskyttede enge er kortlagt habitatnatur. 

Tabel 7. §3 beskyttet natur inden for subregion N15-3, hektar (ha). 
N15-3 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 1,7 119,0 9,6 53,9 149,6  333,9 

Beskyttet natur ej habitatnatur 0,8* 83,9 2,0 28,5 51,9 
 

167,1 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og naturtilstand er vist i nedenstående 
tabel, mens fordelingen af forskellige trusler mod fokusnaturtyperne er vist i nedenstående 
diagrammer. 
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Tabel 8. Habitatnatur inden for subregion N15-3, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikerer habitatnatur, som ikke er tilstandsvurderet. 

N15-3 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
total 

3140 Kransnålalge-sø 
  

0,2 
  

0,1 0,3 
3150 Næringsrig sø 

 
0,2 0,3 

  
0,3 0,8 

4030 Tør hede 
 

0,9 2,0 
   

2,9 
5130 Enekrat 

 
30,9 4,4 1,1 

  
36,5 

6210 Kalkoverdrev 0,1 1,4 4,0 
   

5,6 
6230 Surt overdrev 1,3 51,6 12,3 1,0 

  
66,1 

6410 Tidvis våd eng 1,0 1,1 
    

2,1 
7140 Hængesæk 

 
0,5 0,2 

   
0,7 

7220 Kildevæld 
 

0,2 1,5 0,1 
  

1,9 
7230 Rigkær 0,5 21,5 25,5 9,2 

  
56,6 

9130 Bøg på muld 
     

0,1 0,1 
9190 Stilkege-krat 

     
145,6 145,6 

9999 Elle- og 
askeskov 

     
0,6 0,6 

Hovedtotal 
 

2,9 108,3 50,5 11,4 
 

146,7 319,8 
 
I tabellen ovenfor ses, at hovedparten af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur er i god eller 
moderat tilstand, hvoraf størstedelen er i god tilstand. En stor del af habitatnaturen er ikke 
tilstandsvurderet, da det udgøres af skov. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 18. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kalkoverdrev inden for subregion N15-3. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Kalkoverdrev er mindre udbredt i området, idet der er registreret ca. 6 ha af naturtypen, hvoraf 
størsteparten er i moderat tilstand (se Tabel 8). Kalkoverdrevene findes især i den sydlige og østlige 
ende af subregionen (se Figur 17). Seks af subregionens kalkoverdrev indgår i mosaik med hhv. 
enekrat og surt overdrev 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for 
kalkoverdrev i subregion N15-3 ses af ovenstående figur, at størstedelen af naturtypen har en for stor 
andel af høj og middelhøj græs- og urtevegetation samt vedplanter. Der er registreret spredt forekomst 
af invasive arter på omkring en fjerdedel af arealerne i subregionen med naturtypen. Der ses ligeledes 
registreret en direkte påvirkning fra landbrugsdrift på omtrent en tredjedel af arealet med 
kalkoverdrev. Påvirkningen er registreret som direkte gødskning eller tilskudsfodring og 
randpåvirkning fra naboarealer. På omtrent 20% af arealet med kalkoverdrev er denne påvirkning 
relativt kraftig. Hvor det fremkommer vurderes det, at udgøre en trussel for naturtypen. Af positive 
strukturer bør nævnes, at næsten hele arealet med naturtypen er under pleje i form af afgræsning.  
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Figur 19. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N15-3. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Lidt over en tredjedel af det tilstandsvurderede habitatnatur i subregionen er surt overdrev. Der er 
registreret ca. 66 ha af naturtypen, hvoraf størstedelen er i god tilstand, 20% er i moderat tilstand eller 
ringere (se Tabel 8). Surt overdrev findes jævnt spredt over hele subregionen (se Figur 17). 17 af 
subregionens sure overdrev indgår i mosaik med hhv. enekrat, tidvis våd eng, enekrat og 
kalkoverdrev. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N15-4 ses af ovenstående figur, at naturtypen er delvist truet af tilgroning. På 
en større del af områdets sure overdrev er der en stor andel af middelhøje og høje græsser og urter 
samt vedplanter i forhold til, hvad der er optimalt for naturtypen. Der er en for stor andel af vedplanter 
på områdets sure overdrev i forhold til det optimale for naturtypen. Visse steder i Sønderup Ådal 
skyldes tilgroningen med gyvel, hvilket er en trussel for naturtypen. Der er registreret spredt 
forekomst af invasive arter på en tredjedel af områdets sure overdrev. Der ses desuden en direkte 
påvirkning fra landbrugsdrift på omtrent halvdelen med af arealet med surt overdrev. Påvirkningen 
er registreret som direkte gødskning eller tilskudsfodring og randpåvirkning fra naboarealer. På 
omtrent 20% af arealet med surt overdrev er denne påvirkning kraftig. Hvor det fremkommer vurderes 
det, at udgøre en trussel for naturtypen. Næsten hele arealet med naturtypen bliver plejet i form af 
græsning eller slåning.  
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Figur 20. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N15-3. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 2 ha af naturtypen, som er 
i høj eller god tilstand (se Tabel 8). De tidvist våde enge i subregionen findes øst for Skivum og syd 
for Rebstrub (se Figur 17). Tre af subregionens tidvis våde enge indgår i mosaik med hhv. kildevæld 
og surt overdrev. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N15-3 ses af ovenstående figur, at naturtypen på de størstedelen arealerne har en 
passende andel af middelhøje græsser og urter. Andelen af høje græsser og urter samt vedplanter er 
på halvdelen af arealerne for høj i forhold til, hvad der er optimalt for naturtypen. Der er ikke 
registreret invasive arter på arealer med naturtypen i subregionen, og ej eller nogen påvirkning i form 
af uhensigtsmæssigt hydrologi, hvilket er vigtigt for denne naturtype. Næsten hele arealet med 
naturtypen bliver plejet i form af græsning eller slåning.  
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Figur 21. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N15-3. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 17 kildevæld i subregionen, hvor af 16 er lysåbne. Kildevældene udgør et samlet 
areal på ca. 1,9 ha, hvor størstedelen er i moderat tilstand (se Tabel 8). Naturtypen findes især i den 
nordvestlige del af subregionen nord for Skivum (se Figur 17). Fem af subregionens kildevæld indgår 
i mosaik med hhv. rigkær og tidvis våd eng. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N15-3 ses af ovenstående figur, at naturtypen er præget af en for stor andel af mellemhøje 
og høje græsser og urter samt vedplanter på størstedelen af arealet. I forhold til hydrologi er omkring 
halvdelen af arealerne registreret med tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-
funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Der er 
registreret direkte påvirkning fra landbrugsdrift på en fjerdedel af arealet med kildevæld. 
Påvirkningen er registreret som randpåvirkning fra naboarealer. På dette areal med kildevæld er 
påvirkningen kraftig. Hvor det fremkommer vurderes det, at udgøre en trussel for naturtypen. 
Omkring to tredjedele af arealerne bliver plejet i form af græsning.  
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Figur 22. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N15-3. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring en tredjedel af den tilstandsvurderede habitatnatur i subregionen er rigkær. Der er registreret 
ca. 57 ha af naturtypen, hvoraf lidt under to tredjedele er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 8). 
Rigkærene findes især i den nordlige og sydlige ende af subregionen, hhv. nord for Skivum og syd 
for Rebstrub (se Figur 17 ). Fem af subregionens rigkær indgår i mosaik med hhv. rigkær og 
hængesæk. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N15-3 ses af ovenstående figur, at naturtypen er præget af en for stor andel af høje græsser 
og urter i forhold til det optimale for naturtypen. Et vist andel af arealerne er ligeledes præget af for 
høj andel med vedplanter i forhold til, hvad der er optimalt for naturtypen. Der er ikke konstateret 
invasive arter på områdets rigkær.  

I forhold til hydrologi er ca. halvdelen af arealet registreret med tegn på afvanding, dog fortrinsvist i 
form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig 
og våd bund, og omkring 20% af arealet registreret som påvirket af en tydelig effekt af 
uhensigtsmæssigt hydrologi. Hvor det forekommer, vil det påvirke naturtilstanden for rigkæret 
negativt. Der er ligeledes registreret en direkte påvirkning fra landbrugsdrift på omtrent 20% af arealet 
med rigkær. Påvirkningen er registreret som randpåvirkning fra naboarealer og er relativt kraftig. 
Hvor det forekommer, vil det ligeledes påvirke naturtilstanden for rigkæret negativt. Det er positivt, 
at ca. to tredjedele af områdets rigkær bliver plejet i form af afgræsning.  
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2.3.4 Subregion N15-4, Halkær Ådal 

Der er ingen NOVANA-data for fokusarter inden for den pågældende subregion i Naturdatabasen. 

Der er to kontrolovervågningsstationer nær Blære Stationsby. Der er tale om stationerne Byrsted (2) 
og 4170 begge udlagt for indlandssalteng. Byrsted (2) er besøgt i 9 gange i perioden 2004 til 2014, 
og 4170 er besøgt i 2012 (se Figur 23). 

Øst for stationen Byrsted er der i 2018 lavet effektovervågning på to arealer med henholdsvis fersk 
eng og overdrev. 

Figur 23. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N15-4. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), effektovervågning (turkis). 
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Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N15-4 kan ses af Figur 23.  

Omkring 10% af den beskyttede natur i subregion N15-4 er kortlagt habitatnatur. Det ses af den 
nedenstående tabel, at størstedelen af den kortlagte habitatnatur består af områder med naturbeskyttet 
eng og mose. Ud fra nedenstående tabel ses, at der findes mindre arealer med naturbeskyttet overdrev 
og sø, som er kortlagt habitatnatur. 

Tabel 9. §3 beskyttet natur inden for subregion N15-4, hektar (ha). 
N15-4 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 0,5 329,8 0,1 70,4 4,1  404,9 

Beskyttet natur ej habitatnatur 0,2* 304,6 0,1 56,9 3,6 
 

365,4 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og naturtilstand er vist i nedenstående 
tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i nedenstående 
diagrammer. 

Tabel 10. Habitatnatur inden for subregion N15-4, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikerer habitatnatur, som ikke er tilstandsvurderet. 

N15-4 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
total 

1150 Lagune 
     

0,0* 0,0* 
1340 Indlandssalt-

eng 
0,7 2,8 7,5 

   
10,9 

3140 Kransnålalge-
sø 

     
0,0* 0,0* 

3150 Næringsrig sø 
 

0,1 0,3 
  

0,2 0,6 
6230 Surt overdrev 

 
0,3 0,2 

   
0,6 

7140 Hængesæk 
 

0,5 4,4 
   

4,9 
7230 Rigkær 

 
10,7 12,3 

   
23,0 

Hovedtotal 
 

0,7 14,5 24,6 
  

0,3 40,1 
*areal <0,05ha. 
 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af habitatnaturen er fordelt på 
god og moderat tilstand med hovedvægt på moderat tilstand.  

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 24. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen en surt overdrev inden for subregion N15-4. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Udbredelsen af surt overdrev i subregionen er lille. Der er registreret ca. 0,6 ha af naturtypen, hvoraf 
omkring halvdelen er i god tilstand, og det resterende areal er i moderat tilstand (se Tabel 10). Surt 
overdrev findes på to lokaliteter i subregionen en nordøst for Blære Stationsby og en i den sydligste 
del af subregionen (se Figur 23). Subregionens sure overdrev indgår ikke i mosaik med andre 
naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N15-4 ses af ovenstående figur, at naturtypen har en for høj andel af mellemhøje 
græsser og urter samt en begyndende tilgroning af høje græsser og urter. På hele arealet med surt 
overdrev er der en mindre andel af vedplanter, men et vist indslag af vedplanter er naturligt på 
naturtypen, og er derfor ikke nødvendigvis en trussel. Der er ikke registreret invasive arter på 
områdets sure overdrev. Der er ikke drift på nogle af arealerne for naturtypen i subregionen.  
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Figur 25. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N15-4. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Alle fokusnaturtype arealer i subregion 15-4 er rigkær, på nær to lokaliteter med surt overdrev. Der 
er registreret 23 ha af naturtypen, hvoraf lidt under halvdelen er i god tilstand, og de resterende arealer 
er i moderat tilstand (se Tabel 10). Rigkærene findes især i den nordlige del af subregionen (se Figur 
23). En af subregionens rigkær indgår i mosaik med hængesæk. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N15-4 ses af ovenstående figur, at naturtypen stedvist er præget af en for stor andel af 
middelhøj og høj græs-/urtevegetation og vedplanter i forhold til hvad der er optimalt for naturtypen. 
Der er ikke konstateret invasive arter på områdets rigkær. I forhold til hydrologi er lidt over halvdelen 
af arealet registreret med tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-
funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Lidt over en 
tredjedel af områdets rigkær bliver plejet i form af afgræsning. 
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2.3.5 Subregion N15-5, Attrup Enge 

Der er ingen NOVANA-data for fokusarter inden for den pågældende subregion i Naturdatabasen. 

Der er en kontrolovervågningsstation nær Attrup Havn. Der er tale om en station (st. 4083) udlagt for 
strandeng. Stationen er besøgt én gange i 2012 (Se Figur 26). 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N15-5 kan ses af Figur 26.  

Figur 26. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N15-5. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), Kontrolovervågningsstationer (orange).  
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Trefjerdedele af den beskyttet natur i subregion N15-5 er kortlagt habitatnatur. Der ses af 
nedenstående tabel, at det primært består af naturbeskyttet strandeng samt mindre arealer med 
naturbeskyttet eng. 

Tabel 11. §3 beskyttet natur inden for subregion N15-5, hektar (ha). 
N15-5 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 0,3 23,5  0,4  71,0 95,3 

Beskyttet natur ej habitatnatur 0,1* 17,6 
 

0,4 
 

9,7 27,9 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og naturtilstand er vist i nedenstående 
tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i nedenstående 
diagrammer. 

Tabel 12. Habitatnatur inden for subregion N15-5, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikerer habitatnatur, som ikke er tilstandsvurderet. 

N15-5 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
total 

1150 Lagune      0,3 0,3 

1330 Strandeng 16,8 45,4 2,2 2,4   66,8 

3150 Næringsrig sø  0,0*     0,0* 
7230 Rigkær 1,7 0,6     2,3 
Hovedtotal  18,6 46,0 2,2 2,4  0,3 69,4 

*areal <0,05ha. 
 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for den kortlagte habitatnatur er fordelt over høj 
og god tilstand med mindre arealer i moderat og ringe tilstand. Der ses ligeledes, at naturtilstanden 
for størstedelen af strandeng, som udgør hovedparten af habitatnatur i subregionen, er i høj eller god 
tilstand.  

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 27. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N15-5. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er to lokaliteter med fokusnatur i subregionen. Disse to lokaliteter er beliggende ved siden af 
hinanden og består af naturtypen rigkær (se Figur 26). Rigkærene udgør en mindre del af den kortlagte 
habitatnatur i subregionen, idet der er registreret 2,3 ha af naturtypen, som er i høj eller god tilstand 
(se Tabel 12). To af subregionens rigkær indgår i mosaik med strandeng. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N15-5 ses af ovenstående figur, at naturtypen på de fleste arealer har en passende andel af 
høje græsser og urter, hvilket også er gældende i forhold til vedplanter. Der er ikke konstateret 
invasive arter på områdets rigkær. I forhold til hydrologi er ca. tre fjerdedele af arealet registreret med 
tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig 
med dominans af arter knyttet til fugtig og våd. Det er positivt, at alle områdets rigkær bliver plejet i 
form af afgræsning.  
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2.3.6 Subregion N15-6, Skrædderengen 

Af ovenstående figur ses, at fokusarten kildevældsvindelsnegl er fundet i forbindelse med NOVANA 
–overvågningen inden for subregion N15-6. 

Fokusarten kildevældsvindelsnegl blev fundet i 2006 ved Skrædderengen, men blev ikke fundet i 
forbindelse med overvågningen i 2013 eller 2019. I 2006, 2013 og 2019 blev skæv vindelsnegl og 
sumpvindelsnegl eftersøgt, men ikke fundet. Overvågningen af vindelsnegle er ikke afsluttet for 
perioden 2017-21, så yderligere fund kan ikke udelukkes. 

Figur 28. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N15-6. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), fokusarter (rød/åben signatur). 
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Hedepletvinge er eftersøgt i 2004 og 2006 i NOVANA-programmet, men ikke fundet. Hedepletvinge 
er senest fundet i subregionen i år 2000, dog ikke under NOVANA-programmet.  

Ud over de nævnte registreringer af fokusarter er de eneste NOVANA-data for subregionens 
kortlægningsdata for habitatnatur som beskrevet i Tabel 14 nedenfor.  

I subregion N15-6 er omkring en fjerdedel af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. Dette udgøres 
primært af naturbeskyttet eng. I nedenstående tabel ses ligeledes, at ingen af de naturbeskyttede moser 
og overdrev er kortlagt habitatnatur. 

Tabel 13. §3 beskyttet natur inden for subregion N15-6, hektar (ha). 
N15-6 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 0,7 23,5  6,8 1,2  32,2 

Beskyttet natur ej habitatnatur 0,4* 15,4 
 

6,8 1,2 
 

23,8 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og naturtilstand er vist i nedenstående 
tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i nedenstående 
diagrammer. 

Tabel 14. Habitatnatur inden for subregion N15-6, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikerer habitatnatur, som ikke er tilstandsvurderet. 

N15-6 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
total 

3150 Næringsrig sø  0,2     0,2 

3160 Brunvandet sø      0,2 0,2 
7230 Rigkær 2,0 6,1     8,1 
Hovedtotal  2,0 6,2    0,2 8,4 

 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for fokusnaturtypen rigkær er fordelt på høj og 
god tilstand. Størstedelen af arealet er i god tilstand. Det generelle billede for den kortlagte 
habitatnatur afspejles ligeledes heri, da hovedparten af den kortlagte habitatnatur i subregion N15-6 
er rigkær. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 29. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N15-6. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er tre lokaliteter med fokusnatur i subregionen, hvoraf en er en multipolygon, dvs. sammensat af 
flere delarealer. Disse tre lokaliteter er beliggende ved siden af hinanden og består af naturtypen 
rigkær (se Figur 26). Rigkærene udgør størstedelen af den kortlagte habitatnatur i subregionen. Der 
er registreret 8,1 ha af naturtypen, som er i høj eller god tilstand (se Tabel 12).  

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N15-6 ses af ovenstående figur, at naturtypen på store dele af arealerne har en optimal 
andel af høje græsser og urter. Der er ikke registreret vedplanter på arealet med rigkær i subregionen. 
Der er endvidere ikke konstateret invasive arter på områdets rigkær. I forhold til hydrologi er omtrent 
tre fjerdedele registreret med tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-
funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Det er 
positivt, at alle områdets rigkær bliver plejet i form af afgræsning.  
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3 Natura 2000-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og 
Madum Sø. 

Natura 2000-området ligger i Mariagerfjord, Rebild og Aalborg Kommuner og omfatter 
habitatområde nr. 20 og fuglebeskyttelsesområde nr. 3 og 4. 

 

Figur 30 Oversigt over Natura 2000-område nr. 18. Fuglebeskyttelsesområder inden for N18 er vist med lilla 
skravering, habitatområder er vist med grøn skravering. Med blåt er vist subregionen inden for Natura2000-
området. 
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3.1 Områdebeskrivelse 

Natura 2000-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø ligger i Himmerland og består 
af Rold Skov og den øvre og mellemste del af Lindenborg Ådal. Området byder på nogle af Danmarks 
mest varierede og storslåede naturområder, hvoraf flere er unikke for Danmark. Rold Skov rummer 
bl.a. landets næststørste skovkompleks. I ådalens bund løber den på store stækninger uregulerede 
Lindenborg Å, der fødes af en perlerække af kilder. Langs Lindenborg Å findes også de fleste af 
områdets rigkær og overdrev. Ved Rebild By finder man de store landskendte hedebakker ”Rebild 
Bakker”. Thingbæk Kalkminer er også en del af området.  

Selve Rold Skov rummer nogle af landets største og ældste arealer med gammel bøgeskov med særlig 
artsrig lav- og mosflora samt med skovbevoksede tørvemoser og elle- og askesumpe.  
Området indeholder nogle af landets mest bevaringsværdigearealer med lysåbne naturtyper. Det 
gælder bl.a. forekomster af kalkoverdrev med en lang række sjældne planter, som f.eks. 
rødlistearterne afbidt høgeskæg og bakke-fnokurt samt de meget sjældne og rødlistede orkidéer 
fruesko og bakkegøgeurt. Området rummer også meget fin natur på sur bund: Mange og store arealer 
med surt overdrev samt det store kuperede hedeområde Rebild Bakker. 

Blandt de såkaldt våde naturtyper er det især områdets mange kilder, der er unikke. Det er de især i 
kraft af kildernes specielle smådyrsfauna og mosflora. Også de mange partier med hhv. hængesæk 
og højmoser i Rold Skov bør nævnes, hvoraf de vigtigste er Langmose i Hellum Skov, Farsø Mose 
samt højmosen ved Lille Økssø. 

Lindenborg Å er i sit øvre løb gennem Rold Skov i noget, der er meget tæt på at kunne kaldes uberørt 
naturtilstand, idet den stort set henligger ureguleret med et godt fald, mange grusaflejringer i bunden 
samt tilledning af rent vand fra de mange kildevæld.  

De store rentvandede søer er også af international betydning, hvoraf de vigtigste er Madum Sø 
(lobeliesø) og Store Økssø (brunvandet sø). Madum Sø er Himmerlands største sø og en af de reneste 
søer i Danmark. Natura 2000-området rummer ca. 90 % af landsdelens areal med lobeliesøer og ca. 
40 % af landsdelens areal med brunvandede søer. 

Udpegningsgrundlaget rummer desuden mange sjældne plante- og dyrearter. Det gælder blandt andet 
den tidligere nævnte orkidé fruesko, som i Danmark kun findes i dette område. Der findes bestande 
af både skæv vindelsnegl og kildevældsvindelsnegl og grøn buxbaumia. Der er inden for de seneste 
10 år fundet bred vandkalv i området. Området er betydningsfuldt for ynglefuglene sortspætte, 
hvepsevåge, hedelærke, rødrygget tornskade og isfugl. 

3.2 Grænsejusteringer for området 

I 2018 blev der vedtaget en række ændringer af habitat- og fuglebeskyttelsesområdernes grænser. De 
opdaterede grænser, der er gældende pr. 1. november 2018, kan ses på Danmarks Miljøportal og 
Miljøstyrelsens MiljøGIS løsninger.  
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Fuglebeskyttelsesområde F3 Madum Sø er blevet reduceret med 6 ha. Området er reduceret i mindre 
omfang, idet der er fjernet landbrugsarealer. 

Fuglebeskyttelsesområde F4 Rold Skov er udvidet med 106 ha og reduceret med 38 ha. Udlægning af 
arealer ved Skørping Lund som fuglebeskyttelsesområde er sket af hensyn til sortspætte. Samtidig er 
der fjernet mindre landbrugsarealer fra området. 

Habitatområde H20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø er blevet udvidet med 123 ha. 
Området er, særligt langs Lindenborg Å, udvidet med mindre tilstødende naturarealer af 
kalkoverdrev, surt overdrev, kildevæld og rigkær. Der er desuden udlagt arealer ved Skørping Lund 
og sydøst for Gravlev, arealer der forventes at indeholde skovhabitatnaturtyper og tidvis våd eng. 
Området blev i forbindelse med grænsejusteringsprocessen desuden foreslået reduceret med 71 ha 
intensivt drevne landbrugsarealer. De arealer, der foreslås udtaget, skal beskyttes indtil Europa-
Kommissionen har godkendt dem, og arealerne er derfor stadig en del af habitatområdet.   

Områdegrænserne er desuden kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
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3.3 Status for naturtyper og arter 

3.3.1 Subregion N18-1, Lindenborg NØ 

 

Af ovenstående figur ses, at der inden for subregion N18-1 i forbindelse med NOVANA-overvågning 
er fundet fokusarterne bakkegøgeurt, fruesko og engsnarre. 

Figur 31. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N18-1. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), effektovervågning (turkis), fokusarter 
(rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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Ved Skindbjerglund findes en bestand af bakkegøgeurt. I Naturdatabasen findes data for perioden 
1997-2016, hvor arten er registreret i forbindelse med kortlægning af habitatnatur og 
kontrolovervågning af naturtyper. Rebild kommune har desuden opgjort bestanden årligt gennem en 
årrække. 

Ligeledes ved Skindbjerglund er fundet fokusarten fruesko, som kun kendes fra denne og én anden 
lokalitet i Danmark. Tidsserien for arten på denne lokalitet går tilbage til midten af 1980’erne. I 
Naturdatabasen findes data for 2004-2017 med årlige registreringer, samt fra en besigtigelse i 1997. 
Fokusarten engsnarre er registeret øst for Støvring i 2014. I 2019 er eftersøgt for vindelsnegle ved 
Storbjerg ved Støvring, men uden fund.  

Der findes fire lysåbne kontrolovervågningsstationer inden for subregionen. St. 1087 med 
registreringer fra 2009, 2012 og 2014, er udlagt for surt overdrev, mens st. 6161 (data fra 2016) og 
st. 1073 (data fra 2009, 2012 og 2014) syd for Volsted samt st12 ved Skindbjerglund (data fra otte 
overvågninger fra 2004 til 2014) er udlagt for kalkoverdrev (Se Figur 37). 

Der er lavet effektovervågning på fem lokaliteter inden for den pågældende subregion. Ved to 
nordvest for Gl. Skørping og en syd for Volsted er der tale om forekomster med fersk eng, mens 
forekomsterne vest for Volsted er overdrev og ikke §3-natur. 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N18-1 kan ses af Figur 31.  

I subregion N18-1 er omkring 20% af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I nedenstående tabel 
ses, at cirka halvdelen af det naturbeskyttet hede og overdrev er kortlagt habitatnatur, og omkring en 
tredjedel af det naturbeskyttet sø-areal er kortlagt habitatnatur. For eng er kun et mindre areal i forhold 
til det samlet naturbeskyttet engareal kortlagt habitatnatur. 

Tabel 15. §3 beskyttet natur inden for subregion N18-1, hektar (ha). 
N18-1 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 5,3 258,6 43,1 126,4 80,1  513,4 

Beskyttet natur ej habitatnatur 3,4* 245,1 16,4 110,0 41,2 
 

416,2 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen.  
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og naturtilstand er vist i nedenstående 
tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i nedenstående 
diagrammer. 
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Tabel 16. Habitatnatur inden for subregion N18-1, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikerer habitatnatur, som ikke er tilstandsvurderet. 

N18-1 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
total 

3140 Kransnålalge-sø 
     

0,2 0,2 
3150 Næringsrig sø 0,2 0,7 0,8 

  
0,2 1,8 

3160 Brunvandet sø 0,0* 
     

0,0* 
4030 Tør hede 

 
1,3 1,6 0,4 

  
3,3 

5130 Enekrat 
 

1,2 4,5 
   

5,7 
6210 Kalkoverdrev 1,8 8,6 6,7 0,3 0,7 

 
18,0 

6230 Surt overdrev 
 

10,6 13,3 4,6 
  

28,5 
6410 Tidvis våd eng 

  
1,9 

   
1,9 

7140 Hængesæk 
   

0,3 
  

0,3 
7220 Kildevæld 

 
0,0* 0,0* 0,8 

  
0,9 

7230 Rigkær 
 

4,2 16,4 5,4 
  

26,0 
9130 Bøg på muld 

     
9,4 9,4 

9160 Ege-blandskov 
     

18,3 18,3 
9190 Stilkege-krat 

     
38,2 38,2 

Hovedtotal 
 

2,0 26,5 45,1 11,8 0,7 66,3 152,3 
*areal <0,0*5ha. 
 
I ovenstående tabel ses, at den beregnede naturtilstand i subregionen for størstedelen af den 
tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur er i god eller moderat tilstand. Omkring 2 tredjedele af den 
tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur er i moderat tilstand eller lavere. En del af habitatnaturen er 
ikke tilstandsvurderet, da den udgøres af skov. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 32. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kalkoverdrev inden for subregion N18-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Kalkoverdrev er relativt udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 18 ha af naturtypen, hvoraf 
halvdelen er i høj eller god tilstand, og omkring en tredjedel er moderat tilstand eller ringere (se Tabel 
16). Kalkoverdrevene findes især i den nordlige og sydøstlige del af subregionen. Tre af subregionens 
kalkoverdrev indgår i mosaik med surt overdrev. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for 
kalkoverdrev i subregion N18-1 ses af ovenstående figur, at omkring halvdelen af subregionens 
kalkoverdrev er præget af en præget af en for høj andel af middelhøje og høje græsser og urter. 
Størstedelen af subregionen kalkoverdrev har en vis andel af vedplanter. For omkring 40% af 
arealerne er denne andel for høj i forhold til det optimale for naturtypen. Der er ligeledes registreret 
en direkte påvirkning på omtrent en 20% af arealet med kalkoverdrev. Påvirkningen er primært 
registreret som randpåvirkning fra gødskning fra naboarealer. Af positive strukturer bør nævnes, at 
der kun i en mindre del af arealerne er registreret invasive arter og omkring 2/3 af det samlede areal 
med naturtypen er under pleje med afgræsning.  
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Figur 33. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N18-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er relativt udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 29 ha af naturtypen, hvoraf 
omkring to tredjedele er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 16). Surt overdrev findes hovedsaligt 
i midten og i den nordligelige del af subregionen. Syv af subregionens sure overdrev indgår i mosaik 
med hhv. enekrat, kalk overdrev og tør hede. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N18-1 ses af ovenstående figur, at størstedelen af subregionens sure overdrev er 
præget af en for stor andel af middelhøje græsser og urter og knap halvdelen af arealet for stor en 
andel af høje græsser og urter i forhold til, hvad der er optimalt for naturtypen. Omkring 1/6 af arealet 
er præget af for stor andel med vedplanter i forhold til det optimale for naturtypen. På lidt under 
halvdelen af arealet er der registreret spredt til moderat forekomst med invasive arter, samt der er en 
mindre del af arealerne, hvor der er påvirkning af eutrofiering fra naboarealer. Af positive forhold 
kan nævnes, at der er afgræsning på størstedelen af arealerne.  
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Figur 34. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N18-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 1,9 ha af naturtypen, hvoraf 
størsteparten er moderat tilstand (se Tabel 16). De tidvist våde enge findes især i den sydvestlige del 
af subregionen. To af subregionens tidvis våde enge indgår i mosaik med rigkær. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N18-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen ikke er i optimal tilstand i forhold til 
høje græsser og urter, samt over halvdelen af arealet er under tilgroning med vedplanter. I forhold til 
hydrologi registreres omtrent halvdelen af arealet som påvirket med af afvanding med en tydelig 
effekt. På det resterende areal er der registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere 
eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. 
der ses ligeledes, at kun omkring halvdelen af arealerne afgræsses. Af positive strukturer bør nævnes, 
at der ikke er registreret invasive arter eller påvirkning af eutrofiering på arealer med naturtypen i 
subregionen.  
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Figur 35. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N18-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 8 kildevæld, hvor af en er skovkildevæld, i subregionen med et samlet areal ca. 0,9 
ha, hvor størstedelen er i ringe tilstand (se Tabel 16). Kildevældene findes især i den nordøstlige og 
den nordvestlige del af subregionen. Subregionens kildevæld indgår ikke i mosaik med andre 
naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N18-1 ses af ovenstående figur, at subregionens kildevæld er præget af en for stor andel 
af høje græsser og urter samt vedplanter på størstedelen af arealet, en ud af de otte kildevæld er dog 
et skovkildevæld. Der er omkring 15% af arealerne som bliver plejet i form af græsning. I forhold til 
hydrologi registreres omkring en tredjedel af arealerne med påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi, 
hvoraf der på 15% af det totale areal er registreret en tydelig effekt.  
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Figur 36. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N18-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Rigkær er relativt udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 26 ha af naturtypen, hvoraf to 
tredjedele er i moderat tilstand (se Tabel 16). Rigkærene er jævnt fordelt over hele subregionen, men 
findes især i den sydvestlige del. To af subregionens rigkær indgår i mosaik tidvis våd eng. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N18-1 ses af ovenstående figur, at subregionens rigkær er præget af tilgroning i høje 
græsser og urter på størstedelen af det samlede areal med naturtypen. Der er registreret forekomst af 
vedplanter på størstedelen af subregionens rigkær. På ca. en fjerdedel af arealerne er der kraftig 
tilgroning med vedplanter. Der er stor set ikke konstateret invasive arter i subregionens rigkær. Det 
er omkring en tredjedel af subregionens rigkær, der er under pleje i form af græsning. I forhold til 
hydrologi er en tredjedel af arealet registreret som påvirket af afvanding med tydeligt effekt og 
omtrent 40% er registreret med tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-
funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd.  
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3.3.2 Subregion N18-2, Lindenborg SV 

  

Af ovenstående figur ses, at inden for subregion N18-2 er der i forbindelse med NOVANA-
overvågning er fundet fokusarterne skæv vindelsnegl, kildevældsvindelsnegl og rustskæne. 

Lige uden for den nordøstlige del af subregionen er fundet fokusarten fruesko, som kun kendes fra 
denne og én anden lokalitet i Danmark. Tidsserien for arten på denne lokalitet går meget langt tilbage. 
I Naturdatabasen findes data for 2004-2017 med årlige registreringer. 

Figur 37. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N18-2. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), skov-kontrolovervågning (grå/sort), 
effektovervågning (turkis), fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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Gul stenbræk er eftersøgt ved Ersted Veller, syd for Aarestrup, i 2013, men ikke fundet. Blank 
seglmos er eftersøgt i subregionen syd for Gravlev i 2006 dog uden fund. 

Vindelsnegle er eftersøgt på fire lokaliteter i subregionen, Ersted Veller, Ravnkilde, Lidenborg Å ved 
Rold Storekro samt ved Stubberupvad. Ved Ersted Veller og Ravnkilde er vindelsnegl eftersøgt i hhv. 
2005 og 2012 og 2005, 2012 og 2019 uden fund. Ved Lidenborg Å ved Rold Storekro er eftersøgt i 
2006 og 2012 ligeledes uden fund. Ved Stubberupvad, øst for Aarestrup, i 2006 og 2012 er fundet 
skæv vindelsnegl, men ikke i 2019, og kildevældesvindelsnegl er fundet i 2006 og 2019, men ikke i 
2012. Sumpvindelsnegl blev ikke fundet. Overvågningen af vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 
2018-20, så yderligere fund kan ikke udelukkes. 

Rust-skæne er fundet ved Ersted Veller i 2007, 2014 og 2016. I perioden 2004-2006 blev rødlistede 
karakteristiske kategori 2 arter eftersøgt i forbindelse med NOVANA-kontrolovervågning. I den 
forbindelse blev rustskæne eftersøg ved Stubberupvad i 2004, 2005 og 2006, men ikke fundet.  

I Figur 37 ses fire lysåbne kontrolovervågningsstationer inden for subregionen. St. 4682, overvåget i 
2012 og 2018, Stubberupvad overvåget otte gange fra 2004 til 2014, og Ersted Veller, overvåget i 
2007, 2012 og 2014, er udlagt som rigkær. Stationen ved Ravnkilde som er overvåget otte gange fra 
2004 til 2014 er udlagt som kildevæld. Derudover findes dele af to skovkontrolovervågningsstationer 
i den nordlige del af subregionen, st3009 udlagt som bøg på muld og st. 3011 udlagt som bøg på kalk.  

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N18-2 kan ses i Figur 37.  

I subregion N18-2 omkring en tredjedel af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I nedenstående 
tabel ses, at størstedelen af det naturbeskyttet hede er kortlagt habitatnatur. Omkring halvdelen af det 
naturbeskyttet mose og overdrev er kortlagt habitatnatur og cirka 20% af det naturbeskyttet engareal 
er kortlagt habitatnatur. 

Tabel 17. §3 beskyttet natur inden for subregion N18-2, hektar (ha). 
N18-2 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 16,6 204,3 2,6 103,8 31,1  358,3 

Beskyttet natur ej habitatnatur 15,9* 169,7 0,9 44,2 15,4 
 

246,1 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og naturtilstand er vist i nedenstående 
tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i nedenstående 
diagrammer. 
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Tabel 18. Habitatnatur inden for subregion N18-2, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikerer habitatnatur, som ikke er tilstandsvurderet. 

N18-2 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
total 

3140 Kransnålalge-sø 
  

0,3 
  

0,2 0,6 
3150 Næringsrig sø 0,3 0,1 0,0* 

   
0,4 

4030 Tør hede 0,3 
 

0,4 
   

0,7 
5130 Enekrat 0,0* 

     
0,0* 

6210 Kalkoverdrev 
 

4,7 1,4 1,0 
  

7,0 
6230 Surt overdrev 

 
6,0 3,1 0,0* 

  
9,1 

6410 Tidvis våd eng 
 

2,4 0,3 
   

2,7 
7140 Hængesæk 

 
1,8 

    
1,8 

7220 Kildevæld 
 

4,5 2,2 
   

6,7 
7230 Rigkær 

 
19,3 14,2 0,8 

  
34,3 

9110 Bøg på mor 
     

9,7 9,7 
9130 Bøg på muld 

     
28,8 28,8 

9150 Bøg på kalk 
     

2,0 2,0 
9160 Ege-blandskov 

     
2,5 2,5 

9190 Stilkege-krat 
     

6,2 6,2 
9998 Skovbevokset 

tørvemose 

     
30,8 30,8 

9999 Elle- og 
askeskov 

     
34,0 34,0 

Hovedtotal 
 

0,5 38,7 22,0 1,7 
 

114,2 177,2 
*areal <0,05ha. 
 
I tabellen ovenfor ses, den beregnede naturtilstand for habitatnaturen i området. Størstedelen af den 
tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur er i god eller moderat tilstand med hovedvægt på en god 
tilstand. Omkring en tredjedel af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur er i moderat tilstand 
eller ringe tilstand. En større delmængde af habitatnaturen er ikke tilstandsvurderet, da den udgøres 
af skov. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 38. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kalkoverdrev inden for subregion N18-2. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Kalkoverdrev er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 7 ha af naturtypen, hvoraf 
størsteparten (4,7 ha) er i god tilstand (se Tabel 18). Kalkoverdrevene findes især i den midterste del 
af subregionen ved Oplev og Gravlev (se Figur 37). Subregionens kalk overdrev indgår ikke i mosaik 
med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for 
kalkoverdrev i subregion N18-2 ses af ovenstående figur, at størstedelen af naturtypen har en stor 
andel af middelhøj græs- og urtevegetation, samt lidt over en tredjedel af arealerne har en for stor 
andel af høj græs- og urtevegetation. Hele arealet med kalkoverdrev har en vis andel af vedplanter. 
Et vist indslag af vedplanter er naturligt og ønskeligt på naturtypen og anses derfor ikke at være en 
trussel alle steder. En tredjedel af arealerne i subregionen for kalkoverdrev har dog en for høj andel 
af vedplanter i forhold til det optimale for naturtypen. Der er registreret invasive arter på en mindre 
andel af arealerne. Der er registreret en direkte påvirkning på omtrent 20% af arealet med 
kalkoverdrev. Påvirkningen er registreret som randpåvirkning fra naboarealer. Lidt over halvdelen af 
arealet med naturtypen er under pleje.  
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Figur 39. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N18-2. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 9 ha af naturtypen, hvoraf omkring 
to tredjedele er i god tilstand, og en tredjedel er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 18). Surt 
overdrev findes især i den midt og sydlige del af subregionen ved Oplev og Aarestrup (se Figur 37). 
Tre af subregionens sure overdrev indgår i mosaik med hhv. tør hede og enekrat. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N18-2 ses af ovenstående figur, at naturtypen er delvist truet af tilgroning. På 
en større del af subregionens sure overdrev er der en for stor andel af middelhøje af høje græsser og 
urter, og på en mindre del for stor andel af høje græsser og urter og vedplanter i forhold til, hvad der 
er optimalt for naturtypen. Et vist indslag af vedplanter er naturligt og ønskeligt på naturtypen, og er 
derfor ikke en trussel alle steder. Der er kun i begrænset omfang registreret invasive arter på 
subregionens sure overdrev.  

Der ses ligeledes en direkte påvirkning på omtrent en fjerdedel af arealet med surt overdrev. 
Påvirkningen er registreret som randpåvirkning fra naboarealer. På dette areal er der registreret en 
mindre påvirkning. Over halvdelen af arealet med naturtypen bliver plejet i form af græsning, og der 
er gennemført slåning på dele af arealerne med naturtypen.  
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Figur 40. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N18-2. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 2,7 ha af naturtypen, hvoraf 
størstedelen god tilstand (se Tabel 18). De tidvist våde enge findes især i den sydøstlige del af 
subregionen ved Oplev og Aarestrup (se Figur 37). To af subregionens tidvis våde enge indgår i 
mosaik med hhv. rigkær og hængesæk. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N18-2 ses af ovenstående figur, at naturtypen på størstedelen af arealerne har en for 
stor andel af høje græsser og urter. Omkring en femtedel af arealerne er ligeledes meget præget af 
tilgroning i vedplanter. I forhold til hydrologi registreres omkring en tredjedel af arealerne i mindre 
grad som påvirkede af uhensigtsmæssig hydrologi med tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af 
perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd 
bund. I omkring 20% af arealerne med naturtypen er der konstateret spredte forekomster af invasive 
arter. Det er ligeledes omkring 20% af arealerne med naturtypen i subregionen, som bliver plejet i 
form af græsning.  
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Figur 41. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N18-2. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 38 kildevæld i subregionen med et samlet areal ca. 7 ha, hvor to tredjedele er er i 
god tilstand og en tredjedel er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 18). Kildevældene findes især 
i den sydlige del af subregionen (se Figur 37). Fire af subregionens kildevæld indgår i mosaik med 
rigkær. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N18-2 ses af ovenstående figur, at naturtypen er præget af tilgroning i middelhøje-høje 
græsser og urter. I omkring 20% af arealet med naturtypen er andelen af vedplanter ligeledes høj, det 
skal dog tages i betragtning af at to tredjedele af kildevældene i subregionen er skovkildevæld. Der 
er omkring 20% af arealerne som bliver plejet i form af græsning, hvilket primært består af to større 
områder. For en mindre del af arealet af kildevæld er der registreret en mindre påvirkning af 
uhensigtsmæssig hydrologi med tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-
funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Det er kun 
konstateret spredte invasive arter i få arealer i subregionen med naturtypen.  
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Figur 42. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N18-2. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Rigkær er udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 34 ha af naturtypen, hvoraf lidt over 
halvdelen er i god tilstand og de resterende arealer er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 18). 
Rigkærene er jævnt fordelt over hele subregionen (se Figur 37). Fem af subregionens rigkær indgår i 
mosaik med hhv. kildevæld og tidvis våd eng. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i afsnit 1.4. Specifikt for rigkær i 
subregion N18-2 ses af ovenstående figur, at naturtypen generelt er præget af tilgroning i høje græsser 
og urter. Der er kun spredte forekomster af vedplanter på størstedelen af arealet, men knap 1/5 af 
arealet er præget af tilgroning. På lidt over halvdelen af arealerne er registreret tegn på afvanding, 
dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter 
knyttet til fugtig og våd bund. Der er kun i mindre grad konstateret invasive arter på subregionens 
rigkær. Det er positivt, at omkring to tredjedele af subregionens rigkær bliver plejet i form af 
afgræsning. De afgræssede arealer findes hovedsaligt i subregionens nordlige del.  
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3.3.3 Subregion N18-3, Rold 

 

Der er ingen NOVANA-data for fokusarter inden for den pågældende subregion i Naturdatabasen. 

Der er en kontrolovervågningsstation i den sydlige del af subregionen. Der er st. 1118, der er udlagt 
som kildevæld og besøgt i 2007 og 2014 (Se Figur 43). Derudover er der i 2018 udført 
effektovervågning af fersk eng to steder i den sydlige del af subregionen. 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N18-3 kan ses af Figur 43.  

Figur 43. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N18-3. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), effektovervågning (turkis).  
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I subregion N18-3 er lidt under en tredjedel af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I 
nedenstående tabel ses, at størstedelen af den naturbeskyttede mose og overdrev er kortlagt 
habitatnatur, og en tredjedel af det naturbeskyttet sø er kortlagt habitatnatur. For eng er kun et mindre 
areal i forhold til det samlet naturbeskyttet engareal kortlagt habitatnatur. 

Tabel 19. §3 beskyttet natur inden for subregion N18-3, hektar (ha). 
N18-3 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 0,6 49,9  12,0 5,4  67,8 

Beskyttet natur ej habitatnatur 0,4* 40,5 
 

5,0 2,1 
 

48,1 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og naturtilstand er vist i nedenstående 
tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i nedenstående 
diagrammer. 

Tabel 20. Habitatnatur inden for subregion N18-3, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikerer habitatnatur, som ikke er tilstandsvurderet. 

N18-3 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

3150 Næringsrig sø 
 

0,2 
    

0,2 
6230 Surt overdrev 

 
1,3 2,8 0,1 

  
4,1 

6410 Tidvis våd eng 1,8 
 

0,0* 0,1 
  

2,0 
7140 Hængesæk 

 
0,1 

    
0,1 

7220 Kildevæld 
 

0,0* 1,8 0,1 
  

1,9 
7230 Rigkær 

 
3,4 2,9 2,4 

  
8,7 

9110 Bøg på mor 
     

9,5 9,5 
9130 Bøg på muld 

     
0,6 0,6 

9190 Stilkege-krat 
     

0,9 0,9 
9999 Elle- og 

askeskov 

     
6,4 6,4 

Hovedtotal 
 

1,8 4,9 7,6 2,7 
 

17,4 34,3 
*areal <0,05ha. 
 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den tilstandsvurderede 
kortlagte habitatnatur i subregionen er fordelt over god eller moderat tilstand. Lidt under to tredjedele 
af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur er i moderat tilstand eller ringe tilstand. En større 
delmængde af habitatnaturen er ikke tilstandsvurderet, da den udgøres af skov. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 44. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N18-3. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er udbredt i subregionen i forhold til den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur, idet 
der er registreret ca. 4 ha af naturtypen, hvoraf to tredjedele er i moderat tilstand eller ringere (se 
Tabel 20). Surt overdrev findes især i den sydlige del af subregionen (se Figur 43). En af subregionens 
sure overdrev indgår i mosaik med rigkær. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N18-3 ses af ovenstående figur, at i knap en tredjedel af arealerne i naturtypen 
er der en for stor andel af middelhøje græsser og urter. Der er kun i begrænset omfang registreret 
invasive arter på subregionens sure overdrev  

Der ses ligeledes, at der er registreret direkte påvirkning på lidt over en tredjedel af arealet med surt 
overdrev. Påvirkningen er registreret som direkte gødskning eller tilskudsfodring og randpåvirkning 
fra naboarealer. På dette areal er der primært registreret en mindre påvirkning.  
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Figur 45. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N18-3. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 2 ha af naturtypen, hvoraf 
størsteparten er i høj tilstand (se Tabel 20). De tidvist våde enge findes især i den sydøstlige del af 
subregionen (se Figur 43). Subregionens tidvis våde enge indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N18-3 ses af ovenstående figur, at naturtypen på de fleste arealer har en relativt 
passende andel af middelhøje og høje græsser og urter. Dette gør, at arealerne kun er lidt afvigende i 
forhold til hvad der er optimalt for naturtypen. Endvidere bliver størstedelen af arealerne i naturtypen 
plejet i form af afgræsning. I forhold til hydrologi og invasive arter er kun en mindre del påvirket af 
uhensigtsmæssigt hydrologi og der er kun registreret invasive arter på en mindre andel af arealerne.  
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Figur 46. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N18-3. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 11 kildevæld i subregionen med et samlet areal ca. 2 ha, hvor størstedelen er i 
moderat tilstand (se Tabel 20). Kildevældene findes især i den sydlige del subregionen, samt et større 
i den nordlige del (se Figur 43). En af subregionens kildevæld indgår i mosaik med rigkær. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N18-3 ses af ovenstående figur, at naturtypen er præget af en for stor andel af høje græsser 
og urter på størstedelen af arealerne og for en mindre andel præget af for stor andel af middelhøje 
græsser og urter. Det er positivt, at der ikke er registreret uhensigtsmæssig hydrologi på de kortlagte 
arealer med naturtypen. Næsten hele arealet med kildevæld er ikke plejet.  
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Figur 47. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N18-3. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring halvdelen af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er rigkær. Der er 
registreret 8,7 ha af naturtypen, hvoraf ca. to tredjedele er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 
20). Rigkærene findes især i den sydlige ende af subregionen (se Figur 43). 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N18-3 ses af ovenstående figur, at naturtypen er delvist truet af tilgroning. Subregionens 
rigkær er præget af tilgroning af høj græs og urtevegetation. Der er kun spredte forekomster af 
vedplanter. For omkring 20% af arealet af rigkær er der registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist 
i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig 
og våd bund. Det er er konstateret invasive arter i få arealer i subregionen med naturtypen. Lidt over 
en tredjedel af arealet af rigkær er afgræsset, hvilket primært udgøres af et stort område med rigkær, 
mange af de mindre kortlægninger af naturtypen i subregionen er ikke afgræsset. 
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4 Natura 2000-område nr. 22 Kielstrup Sø. 

Natura 2000-området ligger i Mariagerfjord Kommune og omfatter habitatområde nr. 22. 

4.1 Områdebeskrivelse 

På kanten af Mariager Fjord ligger Kielstrup sø. Søen, der er brakvandet, er stærkt næringspåvirket 
og kan betegnes som en kystlagune. Den gennemstrømmes af en klarvandet kildebæk, Karls 
Møllebæk. Søen er adskilt fra Mariagerfjord via en sluse, og omgives i øvrigt af moser, kildevæld, 

Figur 48. Oversigt over Natura 2000-område nr. 22. Habitatområder inden for N22 er vist med grøn skravering. 
Med blåt er vist subregionen inden for Natura2000-området. 
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hedebakker, overdrev, strandenge, krat og skove. Skønt området er under tilgroning, findes stadig en 
række sjældne planter og dyr. 

I området er arterne skæv vindelsnegl og kildevælds-vindelsnegl fundet. Den sjældne gul stenbræk 
har tidligere været i området, men er nu forsvundet. Knap halvdelen af Natura 2000-området er 
skovbevokset og domineret af nåletræsplantager, men der findes også betydelige arealer med 
bøgeskove i bakkerne nord og syd for søen. Langs vandløbene er der ofte elle- og askeskove. Et 
fællestræk for skovnaturtyperne er, at de tidligere har været drevet med stævningsdrift og stadig har 
tydelig præg af det. Den anden halvdel af området domineres af heder, rigkær, kildevæld, sure 
overdrev og kalkoverdrev samt enebærkrat. Området rummer en række særdeles artsrige pletter med 
bl.a. orkideer.  

4.2 Grænsejusteringer for området 

I 2018 blev der vedtaget en række ændringer af habitat- og fuglebeskyttelsesområdernes grænser. De 
opdaterede grænser, der er gældende pr. 1. november 2018, kan ses på Danmarks Miljøportal og 
Miljøstyrelsens MiljøGIS løsninger.  

Habitatområde H22 Kielstrup Sø er blevet udvidet med 3 ha, bl.a. med mindre arealer med bøg på 
mor.  Området blev i forbindelse med grænsejusteringsprocessen desuden foreslået reduceret med 39 
ha i form af intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. De arealer, der foreslås udtaget, skal 
beskyttes indtil Europa-Kommissionen har godkendt dem, og arealerne er derfor stadig en del af 
habitatområdet.  Områdegrænserne er desuden kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel 
i landskabet. 
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4.3 Status for naturtyper og arter 

4.3.1 Subregion N22-1, Kielstrup Sø 

Inden for subregion N22-1 er der i forbindelse med NOVANA-overvågning fundet fokusarterne gul 
stenbræk, rustskæne, kildevældsvindelsnegl og skæv vindelsnegl (se Figur 49).  

Gul stenbræk er fundet vest for Kielstrup sø i 2004, 2007 og 2008, herefter er arten eftersøgt på 
lokaliteten årligt fra 2009 til 2016 uden fund. Registrering af gul stenbræk nord og syd for søen 

Figur 49. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N22-1. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), skov-kontrolovervågning (grå/sort), 
effektovervågning (turkis), fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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henviser til artsfund i forbindelse med kortlægning af lysåbne naturtyper i 2005 vest for søen. Gul 
stenbræk er derfor ikke fundet på disse to lokaliteter.  

Vindelsnegl er eftersøgt vest for Kielstrup sø i 2006, 2012 og 2019. Kildevælds- og skæv vindelsnegl 
er fundet i 2006 og 2019, men ikke i 2012. Sumpvindelsnegl er ligeledes eftersøgt, men ikke fundet. 
Overvågningen af vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 2018-20, så yderligere fund kan ikke 
udelukkes.   

I perioden 2004-2006 blev rødlistede karakteristiske kategori 2 arter eftersøgt i forbindelse med 
NOVANA-kontrolovervågning. I den forbindelse blev rust-skæne eftersøgt vest for Kielstrup Sø i 
2004, 2005 og 2006, men ikke fundet.  

Ud over kortlægningsdata for habitatnatur findes der inden for subregionen NOVANA-data for fem 
lysåbne kontrolovervågningsstationer, én skov station og to områder med effektovervågning (se Figur 
49). I den vestlige del af subregionen findes således den lysåbne st. 1124. Stationen skæres over af 
subregionens afgrænsning og er udlagt for rigkær samt overvåget i 2006 og 2011. 

Sydvest for Kielstrup Sø ligger den lysåbne st. 22, udlagt som rigkær. Stationen er overvåget 6 gange 
fra 2004 til 2014. Umiddelbart vest for Kielstrup Sø, nær Høllet, ligger to lysåbne stationer, st. 4169 
er udlagt for strandeng og overvåget i 2012 samt st. 1072, der er udlagt for kalkoverdrev og overvåget 
i 2006 og 2014.  

I den sydlige del af subregionen ud til Mariagerfjord ligger st. 4552 udlagt for kalkoverdrev og 
overvåget i 2012. Herudover findes der to overvågningsstationer, Kielstrup logger 1 og Kielstrup 
logger 2, som er lavet i forbindelse med vandstandsmåling, vest for Kielstrup Sø. Disse stationer er 
overvåget i 2011. Nord for Kielstrup Sø findes en skovkontrolovervågningsstation, st. 3005 udlagt 
for bøg på mor og overvåget i årligt fra 2007 til 2010 samt i 2013. 

I det sydvestlige hjørne af subregionen er der i 2018 lavet effektovervågning for to forekomster, en 
for hede og en for ikke §3-natur. 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion 22-1 kan ses af Figur 49.  

I subregion N22-1 er to tredjedele af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I nedenstående tabel 
ses, at størstedelen af de naturbeskyttede naturtyper er kortlagt habitatnatur, på nær sø, hvor kun et 
mindre areal er naturbeskyttet. 

Tabel 21. §3 beskyttet natur inden for subregion N22-1, hektar (ha). 
N22-1 Sø <5ha  Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 37,7 16,9 50,3 33,8 45,5 9,1 193,2 

Beskyttet natur ej habitatnatur 36,0* 2,1 10,1 7,2 17,2 2,0 74,6 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. Kielstrup Sø er kortlagt som naturtypen strandsø/lagune, 1150, 
men da søen er over 5 ha fremgår den ikke af tabellen. 
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Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og naturtilstand er vist i nedenstående 
tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i nedenstående 
diagrammer. 

Tabel 22. Habitatnatur inden for subregion N22-1, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikerer habitatnatur, som ikke er tilstandsvurderet. 

N22-1 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

1330 Strandeng 
 

1,4 0,6 0,7 
  

2,7 
3150 Næringsrig sø 0,0* 0,1 

 
0,0* 

 
0,1 0,3 

3160 Brunvandet sø 
 

0,1 
    

0,1 
4030 Tør hede 

 
5,9 2,7 

   
8,6 

5130 Enekrat 
 

6,9 4,5 0,5 
  

11,9 
6210 Kalkoverdrev 

 
6,0 0,1 

   
6,1 

6230 Surt overdrev 
 

27,7 21,1 0,5 
  

49,2 
6410 Tidvis våd eng 3,7 8,5 

    
12,2 

7140 Hængesæk 
 

0,1 
    

0,1 
7220 Kildevæld 0,2 0,3 1,2 0,1 

  
1,9 

7230 Rigkær 
 

10,9 3,8 
   

14,7 
9110 Bøg på mor 

     
28,4 28,4 

9130 Bøg på muld 
     

13,9 13,9 
9160 Ege-blandskov 

     
0,3 0,3 

9999 Elle- og 
askeskov 

     
18,4 18,4 

Hovedtotal 
 

3,9 67,7 34,0 1,9 
 

61,1 168,6 
*areal <0,05ha. 
 
I tabellen ovenfor ses, at størstedelen af arealerne af fokusnaturtyperne kalkoverdrev og tidvis våd 
eng er i høj eller god tilstand. Størstedelen af arealet for surt overdrev og rigkær er i god eller moderat 
tilstand med hovedvægt på god tilstand. For kildevæld er hovedparten i moderat tilstand. 

Generelt er naturtilstanden for størstedelen af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i god til 
moderat tilstand. Lidt under en tredjedel af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur er i moderat 
tilstand eller ringe tilstand. En større delmængde af habitatnaturen er ikke tilstandsvurderet, da den 
udgøres af skov. 

I subregionen findes også Kielstrup sø, som er > 5ha, og derfor ikke behandles yderligere i denne 
baselinerapport.   

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 50. Påvirkninger for fokusnaturtypen kalkoverdrev inden for subregion N22-1. Fordeling er vist i procent. 
Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Kalkoverdrev er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 6 ha af naturtypen, hvoraf 
størsteparten er i god tilstand (se Tabel 22). Kalkoverdrevene findes især i den sydlige og østlige ende 
af subregionen. En af subregionens kalkoverdrev indgår i mosaik med strandeng. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for 
kalkoverdrev i subregion N22-1 ses af ovenstående figur, at subregionens kalkoverdrev er præget af 
en relativt passende, lav græs- og urtevegetation. Der er en moderat dækning af vedplanter på 
områdets kalkoverdrev, hvilket er relativt passende for naturtypen. En del af vedplanterne 
kan tilskrives de mange roser, der er karakteristisk for og en naturlig del af områdets overdrev. 
Kalkoverdrevene er fri for invasive arter. Næsten hele arealet med naturtypen er under pleje. Der er 
ikke konstateret direkte påvirkning fra landbrugsdrift. 
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Figur 51. Påvirkninger for fokusnaturtypen surt overdrev inden for subregion N22-1. Fordeling er vist i procent. 
Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 49 ha af naturtypen, hvoraf omkring 
halvdelen er i hhv. god eller moderat tilstand (se Tabel 22). Surt overdrev findes især i den vestlige 
del af subregionen. En af subregionens sure overdrev indgår i mosaik med enekrat og tør hede. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N22-1 ses af ovenstående figur, at subregionens sure overdrev på størstedelen 
af arealet har en relativt lav græs- og urtevegetation, men en mindre del af arealet (ca. 1/4) er præget 
af tilgroning i særligt middelhøje græsser og urter, og tilgroning udgør derfor stedvist en trussel. Der 
er generelt en relativt passende dækning af vedplanter. En del af vedplanterne kan tilskrives de mange 
roser, der er karakteristisk for og en naturlig del af områdets overdrev. En lille del af de sure overdrev 
(ca. 2 ha) er dog truet af stor tilgroning i vedplanter. Hovedparten af arealet er fri for invasive arter, 
men der er registreret spredte forekomster af invasive arter på ca. 1/5 af arealet. Næsten hele arealet 
med naturtypen bliver plejet i form af græsning, og der er gennemført rydninger på dele af arealerne 
med naturtypen. Der er ikke konstateret direkte påvirkning fra landbrugsdrift. 
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Figur 52. Påvirkninger for fokusnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N22-1. Fordeling er vist i procent. 
Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er relativt udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 12 ha af naturtypen, hvoraf 
størsteparten er i høj eller god tilstand (se Tabel 22). De tidvist våde enge findes især i den sydøstlige 
ende af subregionen omkring den sydlige del af Kielstrup Sø. En af subregionens tidvis våde eng 
indgår i mosaik med rigkær. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N22-1 ses af ovenstående figur, at subregionens tidvist våde enge haren relativt 
passende græs- og urtevegetationshøjde. Samtlige kortlagt arealer bliver plejet i form af græsning. 
Der er konstateret naturlig hydrologi på omkring halvdelen af arealet. På den resterende del er der 
kun registreret tegn på afvanding med svag effekt, men stadig med udbredt 
fugtigbundsvegetation. Subregionens tidvist våde enge er fri for invasive arter. Der er ikke 
konstateret direkte påvirkning fra landbrugsdrift. 
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Figur 53. Påvirkninger for fokusnaturtypen kildevæld inden for subregion N22-1. Fordeling er vist i procent. 
Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Kildevæld er ikke ret udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 1,9 ha af naturtypen, hvoraf to 
tredjedele er i moderat tilstand (se Tabel 22). Kildevældene findes især i den nordvestlige del af 
subregionen. En af subregionens kildevæld indgår i mosaik med rigkær. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N22-1 ses af ovenstående figur, at subregionens kildevæld på næsten hele arealet er 
præget af en høj græs- og urtevegetation i forhold til, hvad der er optimalt for naturtypen, og på ca. 
3/4 af arealet er der tilgroning med vedplanter. Tilgroning vurderes derfor på størstedelen af arealet 
at udgøre en trussel. Der er dog to af kildevældende, der er skovkildevæld. Skovkilder har en naturlig 
høj dækning af vedplanter, som ikke skal ses som en trussel. Omkring ¼ af områdets kildevæld bliver 
plejet i form af græsning. Der er hverken konstateret uhensigtsmæssig hydrologi eller invasive arter 
på de kortlagte arealer med naturtypen. Der er ikke konstateret direkte påvirkning fra landbrugsdrift. 
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Figur 54. Påvirkninger for fokusnaturtypen rigkær inden for subregion N22-1. Fordeling er vist i procent. 
Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Rigkær er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 15 ha af naturtypen, hvoraf to 
tredjedele er i god tilstand (se Tabel 22). Rigkærene findes især i den østlige ende af subregionen 
omkring den nordlige del af Kielstrup Sø. To af subregionens rigkær indgår i mosaik med hhv. 
kildevæld og tidvis våd eng. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N22-1 ses af ovenstående figur, at subregionens rigkær på omkring 4/5 af arealet er præget 
af en stor andel af høje græsser og urter i forhold til, hvad der er optimalt for naturtypen, og tilgroning 
vurderes derfor på størstedelen arealet at udgøre en trussel mod naturtypen. Tilgroning i vedplanter 
er kun en trussel på omkring halvdelen af arealet. Alle rigkær er fri for invasive arter. I forhold til 
hydrologi er der registreret naturlig hydrologi på en mindre del af arealet, og på den resterende del 
tegn på afvanding med svag effekt, men stadig med udbredt fugtigbundsvegetation. Der er registreret 
pleje på over ¾ af subregionens rigkær. Der er ikke konstateret direkte påvirkning fra landbrugsdrift. 
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5 Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og 
Skals Ådal. 

Natura 2000-området ligger i Mariagerfjord, Randers, Skive, Vesthimmerlands og Viborg 
Kommuner og omfatter habitatområde nr. 30 og fuglebeskyttelsesområderne nr. 14 og nr. 24. 

Figur 55. Oversigt over Natura 2000-område nr. 30. Fuglebeskyttelsesområder inden for N30 er vist med lilla 
skravering, habitatområder er vist med grøn skravering. Med blåt er vist subregionen inden for Natura2000-
området. 
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5.1 Områdebeskrivelse 
Natura 2000-området strækker sig fra Hjarbæk Fjord, Lovns Bredning og Lovns halvøen i vest op 
gennem ådalene langs med de fire store vandløb Lerkenfeld, Simested, Skals og Nørreå til de store 
mosearealer ved Øster Bjerregrav samt Fussing – og Glenstrup søer mod øst. Lovns Bredning og 
Hjarbæk Fjord udgør den marine del af området, hvor vand- og vadefladerne fungerer som raste- og 
fourageringsplads for flere vandfuglearter på udpegningsgrundlaget. Natura 2000-området er primært 
karakteriseret ved de store og vidtstrakte ådale med lysåbne naturtyper, skove, vandløb og større søer 
samt marine og kystnaturtyper. I kraft af sin størrelse rummer området væsentlige forekomster af en 
lang række habitatnaturtyper og levesteder for en lang række arter. Især er kildevæld, rigkær, 
hængesæk, stilkege-krat og surt overdrev velrepræsenteret, men der er også væsentlige forekomster 
af bl.a. enekrat, tør hede og skovbevokset tørvemose. Af øvrige naturtyper bør fremhæves 
kalkoverdrev og tidvis våd eng. Især omkring Fussingø findes større sammenhængende skovområder 
med skovnaturtyperne bøg på muld, ege-blandskov, elle- og askeskov samt bøg på mor med og uden 
kristtorn. I området findes desuden større bestande af grøn kølleguldsmed, blank seglmos, odder samt 
en række andre arter og fugle. 

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte de mange naturtyper i ådalene og de 
tilknyttede arter samt arealer med kyst- og havnaturtyper med tilknyttede yngle- og trækfugle. 

5.2 Grænsejusteringer for området 
I 2018 blev der vedtaget en række ændringer af habitat- og fuglebeskyttelsesområdernes grænser. De 
opdaterede grænser, der er gældende pr. 1. november 2018, kan ses på Danmarks Miljøportal og 
Miljøstyrelsens MiljøGIS løsninger.  

Fuglebeskyttelsesområde F14 Lovns Bredning er udvidet med 18 ha og reduceret med 87 ha. Området 
er reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer ved Virksund samt bebyggede arealer og haver 
ved Sundstrup.  

Fuglebeskyttelsesområde F24 Hjarbæk Fjord er udvidet med 8 ha og reduceret med 83 ha. Området 
er reduceret en række steder med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggede arealer.  

Habitatområde H30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad 
Bæk er blevet udvidet med 932 ha. Udlægningen af arealer ved Fussingø er bl.a. sket af hensyn til 
naturtyperne bøg på muld (9130) og ege-blandskov (9160). Området blev i forbindelse med 
grænsejusteringsprocessen desuden foreslået reduceret med 2019 ha. Området forventes reduceret en 
række steder med intensivt drevne landbrugsarealer og kulturenge.  

Områdegrænserne er desuden berigtiget og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
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5.3 Status for naturtyper og arter 

5.3.1 Subregion N30-1, Lerkenfeld  

Der er ikke fundet nogen fokusarter inden for subregion N30-1 i forbindelse med NOVANA-
overvågningen.  

Kildevælds, skæv- og sumpvindelsnegl er eftersøgt på tre lokaliteter i 2006 og 2014, og er igen 
eftersøgt på to lokaliteter ved Lerkenfeld Å i 2019, men ingen af de tre arter af vindelsnegle er fundet. 

Figur 56. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N30-1. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), effektovervågning (turkis), fokusarter 
(rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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Overvågningen af vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 2018-20, så yderligere fund kan ikke 
udelukkes. 

Ved Svingelbjerg, Lerkenfeld Å ligger en enkelt lysåben overvågningsstation, 1094, udlagt som tidvis 
våd eng. De fleste af prøvefelterne inden for subregionen er kun overvåget i 2006, men enkelte er 
gentaget i 2011 og 2014.  

På en enkelt lokalitet med fersk eng midt i subregionen er der lavet effektovervågning i 2018. 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N30-1 kan ses af Figur 56.  

I nedenstående tabel ses, at størstedelen af den beskyttede natur i subregion N30-1 ikke er kortlagt 
habitatnatur. Der findes omkring 50 ha kortlagt habitatnatur, hvoraf størstedelen består af 
naturbeskyttet mose, eng og overdrev. 

Tabel 23. §3 beskyttet natur inden for subregion N30-1, hektar (ha). 
N30-1 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 0,9 211,7 4,0 57,9 30,2  304,8 

Beskyttet natur ej habitatnatur 0,8* 202,8 0,6 39,9 6,4 
 

250,5 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen.  
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og naturtilstand er vist i nedenstående 
tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i nedenstående 
diagrammer. 

Tabel 24. Habitatnatur inden for subregion N30-1, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikerer habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N30-1 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

3150 Næringsrig sø  0,1     0,1 
6210 Kalkoverdrev  0,2  0,1   0,3 
6230 Surt overdrev 5,3 18,3 6,1 0,8   30,6 
6410 Tidvis våd eng  3,5 2,9    6,4 
7140 Hængesæk   2,6    2,6 
7220 Kildevæld  0,9  0,6   1,5 
7230 Rigkær  5,7 7,4 3,2   16,4 
9190 Stilkege-krat      0,1 0,1 
Hovedtotal 

 
5,3 28,7 19,0 4,8  0,1 58,0 

 
I ovenstående tabel ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den kortlagte habitatnatur i 
subregion N30-1 er fordelt over god og moderat tilstand. Lidt over halvdelen af den kortlagte 
habitatnatur er i høj eller god tilstand. Af ovenstående tabel ses ligeledes at størstedelen af 
habitatnatur i subregionen er registreret som surt overdrev. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
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hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 

  

 
Figur 57. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kalkoverdrev inden for subregion N30-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Kalkoverdrev er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 0,3 ha af naturtypen, hvoraf to 
tredjedele er i god tilstand, og det resterende areal er i ringe tilstand (se Tabel 24). Kalkoverdrevene 
findes ved Storholm i den nordlige del af subregionen, syd for Svingelbjerg (se Figur 56). To af 
subregionens kalkoverdrev indgår i mosaik med surt overdrev. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for 
kalkoverdrev i subregion N30-1 ses af ovenstående figur, at størstedelen af naturtypen har en 
passende eller kun lidt for høj andel af middelhøje og høje græsser og urter samt vedplanter i forhold 
til det optimale for naturtypen. Omkring 40 % af arealet med kalkoverdrev har dog en for stor andel 
af middelhøj og høj græs- og urtevegetation samt vedplanter. Et vist indslag af vedplanter er dog 
naturligt og ønskeligt på naturtypen, og er derfor ikke en trussel alle steder.  

Der er registreret en forekomst af invasive arter på en større del af arealet. Omkring to tredjedele af 
arealet med kalkoverdrev er under pleje i form af afgræsning. En stor andel er ligeledes påvirket af 
direkte eutrofiering fra omkringliggende landbrugsarealer.  
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Figur 58. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N30-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Lidt over halvdelen af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er surt overdrev. 
Der er registreret 30,6 ha af naturtypen, hvoraf ca. tre fjerdedele er i høj eller god tilstand (se Tabel 
24). Surt overdrev findes jævnt fordel over hele subregionen (se Figur 56 ). Fire af subregionens sure 
overdrev indgår i mosaik med hhv. kalkoverdrev og tidvis våd eng. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N30-1 ses af ovenstående figur, at på omkring 15-25% af arealerne med 
naturtypen er der en for stor andel af middelhøje og høje græsser og urter samt vedplanter i forhold 
til, hvad der er optimalt for naturtypen. Der er en vis andel af vedplanter på subregionens sure 
overdrev, men et vist indslag af vedplanter er naturligt og ønskeligt på naturtypen, og er derfor ikke 
en trussel alle steder. På omtrent en tredjedel af arealet er der dog registreret for høj andel af 
vedplanter. Der er registreret en forekomst af invasive arter på størstedelen af arealet med naturtypen, 
samt en stor andel af invasive arter på omkring 20% af arealet. Der ses ligeledes, at der er en vis 
eutrofiering af lidt over halvdelen af sure overdrev i subregionen. Næsten hele arealet med naturtypen 
bliver plejet primært i form af græsning.  
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Figur 59. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N30-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 6,4 ha af naturtypen, hvoraf 
omkring halvdelen er i god tilstand og det resterende areal er i moderat tilstand (se Tabel 24). De 
tidvist våde enge findes på fire lokaliteter i subregionen, nord for Gedsted og nordvest for Vesterbølle 
(se Figur 56). Tre af subregionens tidvis våde enge indgår i mosaik med hhv. rigkær og surt overdrev. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N30-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen på de fleste arealer har en passende 
andel af middelhøje græsser og urter. På tre fjerdedele af arealet med tidvis våd eng er andelen af 
høje græsser og urter kun lidt for høj i forhold til, hvad der er optimalt for naturtypen. Det samme 
gælder ligeledes for vedplanter. Der er registreret en forekomst af invasive arter på omtrent 15% 
arealet.  

I forhold til hydrologi registreres der i størstedelen af naturtypen i subregionen en påvirket afvanding 
med en tydelig effekt, på omkring 20% er der registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af 
perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd 
bund. Tre af fire lokaliteter med tidvis våd eng, der tilsammen udgør næsten hele arealet med 
naturtypen, bliver plejet hhv. afgræsning, slæt eller slåning.  
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Figur 60. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N30-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 2 lysåbne kildevæld i subregionen med et samlet areal 1,5 ha, hvoraf omkring to 
tredjedele af arealet med naturpen er i god tilstand og den resterende tredjedel er i ringe tilstand (se 
Tabel 24). Kildevældene findes i den nordvestlige del af subregionen, sydvest for Svingelbjerg, samt 
i den sydlige del af subregionen, lige nord for Gedsted. (se Figur 56). En af subregionens kildevæld 
indgår i mosaik med rigkær. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N30-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen er præget af en for stor andel af middelhøje 
og høje græsser og urter på størstedelen af arealet. Lidt over en tredjedel af arealet har en for andel af 
vedplanter i forhold til det optimale for naturtypen. Der er ikke registreret invasive arter i 
kildevældene i subregionen. I forhold til hydrologi registreres omtrent 40% af arealet med naturtypen 
som påvirket af afvanding med en tydelig effekt, hvilket vurderes at være en trussel for de berørte 
arealer med kildevæld i subregionen. Omkring to tredjedele af naturtypen bliver plejet i form af 
græsning.  
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Figur 61. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N30-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring en fjerdedel af den kortlagte habitatnatur i subregionen er rigkær. Der er registreret 16,4 ha 
af naturtypen, hvoraf ca. to tredjedele er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 24). Rigkærene 
findes især i den nordøstlige del af subregionen (se Figur 56). Tre af subregionens rigkær indgår i 
mosaik med hhv. hængesæk, kildevæld og tidvis våd eng. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N30-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen generelt er præget af en for stor andel af høje 
græsser og urter og vedplanter. Der er kun konstateret invasive arter i meget få af subregionens rigkær. 
I forhold til hydrologi registreres størstedelen som påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi, omkring 
70% med tydelig effekt og 15% med udbredt effekt. Uhensigtsmæssig hydrologi vurderes at udgøre 
en væsentlig trussel for naturtypen i subregionen. På omkring 20% af arealet med rigkær i 
subregionen er der registreret randpåvirkning af eutrofiering fra naboarealer. Det er positivt, at lidt 
over halvdelen af subregionens rigkær bliver plejet primært i form af afgræsning.  
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5.3.2 Subregion N30-2, Lovns 

Der er ikke fundet nogen fokusarter inden for subregion N30-2 i forbindelse med NOVANA-
overvågningen. 

Vindelsnegle blev eftersøgt ved Hessel Skovhuse syd for Hvalpsund i 2006, 2014 og 2019, men blev 
ikke fundet. Overvågningen af vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 2018-20, så yderligere fund 
kan ikke udelukkes. 

Hedepletvinge blev eftersøgt på to lokaliteter i 2012, men ikke fundet. Der findes ingen data i 
Naturdatabasen for øvrige fokusarter inden for subregionen. 

Figur 62. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N30-2. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), effektovervågning (turkis), fokusarter 
(rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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Der findes to lysåbne kontrolovervågningsstationer inden for subregionen. Stationen 1091 indeholder 
surt overdrev er overvåget i årene 2006, 2011 og 2014. St. 4583 i den sydlige del af subregionen 
indeholder ligeledes surt overdrev og er overvåget i 2012 og 2018.  

I 2018 blev der lavet effektovervågning på fem lokaliteter med fersk eng, overdrev og ikke natur 
inden for subregionen. 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N30-2 kan ses af Figur 62.  

I subregion N30-2 er omkring to tredjedele af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I 
nedenstående tabel ses, at størstedelen af de naturbeskyttede heder, moser, overdrev og strandenge er 
kortlagt habitatnatur, mens halvdelen af arealet af de naturbeskyttede søer er kortlagt habitatnatur. 

Tabel 25. §3 beskyttet natur inden for subregion N30-2, hektar (ha). 
N30-2 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 1,2 6,5 6,8 7,1 72,0 23,7 117,3 

Beskyttet natur ej habitatnatur 0,6* 5,3 1,7 2,6 18,0 10,8 39,0 

*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. 

Tabel 26. Habitatnatur inden for subregion N30-2, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N30-2 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

1220 Strandvold med 
flerårige 

 
0,4 5,9 

   
6,2 

1230 Kystklint/klippe 
 

2,2 0,8 
   

3,0 
1330 Strandeng 

 
2,0 4,5 

   
6,5 

3150 Næringsrig sø 
 

0,2 
   

0,4 0,6 
4030 Tør hede 

  
0,1 

   
0,1 

5130 Enekrat 
 

0,4 12,4 
   

12,8 
6210 Kalkoverdrev 

 
2,5 0,8 

   
3,3 

6230 Surt overdrev 
 

25,9 10,4 
   

36,3 
6410 Tidvis våd eng 

 
0,4 

    
0,4 

7220 Kildevæld 
 

1,7 0,1 
   

1,9 
7230 Rigkær 0,1 4,3 0,6 0,7 

  
5,8 

9110 Bøg på mor 
     

0,4 0,4 
9190 Stilkege-krat 

     
39,5 39,5 

Hovedtotal 
 

0,1 40,1 35,6 0,7 
 

40,3 116,9 
 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den tilstandsvurderede 
kortlagte habitatnatur generelt er fordelt over god og moderat tilstand med en hovedvægt på god 
tilstand. Skovhabitatnatur er ikke tilstandsvurderet. 



Baselinerapport LIFE IP – Natureman 

Side 95 af 271 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 

 
Figur 63. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kalkoverdrev inden for inden for subregion N30-2. Fordeling 
er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For 
hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Kalkoverdrev er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 3,3 ha af naturtypen, hvoraf ca. 
tre fjerdedele er i god tilstand og det resterende areal i moderat tilstand (se Tabel 26). 
Kalkoverdrevene findes især i den nordlige del, nord for Hessel Skovhuse, og langs den sydlige 
afgrænsning af subregionen, vest for Lovns Bredning (se Figur 62). Tre af subregionens kalkoverdrev 
indgår i mosaik med surt overdrev. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for 
kalkoverdrev i subregion N30-2 ses af ovenstående figur, at størstedelen af naturtypen har en for stor 
andel af middelhøj græs- og urtevegetation. Der er en vis andel af vedplanter på subregionens 
kalkoverdrev, hvor der på ca. en fjerdedel af arealet er en for høj andel i forhold til det optimale for 
naturtypen. Et vist indslag af vedplanter er naturligt og ønskeligt på naturtypen, og er derfor ikke en 
trussel alle steder. Der er registreret en forekomst af invasive arter på en størstedelen af arealet. 
Næsten hele arealet med naturtypen er under pleje i form af afgræsning.  
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Figur 64. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for inden for subregion N30-2. Fordeling 
er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For 
hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring halvdelen af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er surt overdrev. 
Der er registreret 36,3 ha af naturtypen, hvoraf ca. to tredjedele er i god tilstand, og det resterende 
areal er i moderat tilstand (se Tabel 26). Surt overdrev findes især langs kanten af afgrænsningen af 
subregionen, både ved Hessel Skovhuse og Havbækhuse (se Figur 62). Otte af subregionens sure 
overdrev indgår i mosaik med hhv. enekrat, kystklint og kalkoverdrev. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N30-2 ses af ovenstående figur, at på omtrent halvdelen af naturtypen er der en 
for stor andel af middelhøje græsser og urter samt vedplanter i forhold til, hvad der er optimalt for 
naturtypen. Der er en for høj andel af vedplanter på omtrent halvdelen af subregionens sure overdrev. 
Der er registreret en forekomst af invasive arter på to tredjedele af arealet. Godt en fjerdedel af arealet 
med surt overdrev er enten randpåvirket eller direkte påvirket af gødskning i relativ høj grad i forhold 
til det optimale for naturtypen. Næsten hele arealet med naturtypen bliver plejet i form af græsning.  
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Figur 65. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for inden for subregion N30-2. Fordeling 
er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For 
hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 0,4 ha af naturtypen, hvoraf 
hele arealet er i god tilstand (se Tabel 26). Tidvis våd eng findes på én lokalitet i subregionen ved 
Havbækhuse (se Figur 62). Denne lokalitet indgår i mosaik med rigkær. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N306-2 ses af ovenstående figur, at naturtypen på de fleste arealer har en passende 
andel af høje og middelhøje græsser og urter. Det kortlagte areal bliver plejet i form af afgræsning. 
Der er ikke registreret invasive arter, uhensigtsmæssig hydrologi eller næringspåvirkninger i arealet 
med tidvis våd eng.  
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Figur 66. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for inden for subregion N30-2. Fordeling er 
vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 7 kildevæld i subregionen med et samlet areal ca. 1,9 ha, hvor størstedelen (1,7 ha) 
er i god tilstand (se Tabel 26). Kildevældene findes især i den nord for Hessel Skovhuse i den nordlige 
del af subregionen (se Figur 62). Tre af subregionens kildevæld indgår i mosaik med hhv. rigkær. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N30-2 ses af ovenstående figur, at trods størstedelen af naturtypen har en god tilstand, er 
kildevældene præget af en stor andel af høje græsser og urter. 10% af arealet er domineret af 
vedplanter, men da der er registret to skovkildevæld ud af de syv kildevæld er der ikke tale om en 
trussel. Næsten hele arealet med naturtypen er under pleje i form af græsning, omtrent halvdelen dog 
i mindre grad. Der er registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-
funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund, på omtrent 
20% af arealet med kildevæld. Der er ikke registreret invasive arter eller direkte næringspåvirkninger 
i arealet med kildevæld.  
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Figur 67. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N30-2. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Rigkær er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 5,8 ha af naturtypen. 
Naturtilstanden er spredt over høj til ringe tilstand, hvoraf størstedelen (4,3 ha) er i god tilstand (se 
Tabel 26). Rigkærene findes især ved den nordlige afgrænsning af subregionen ved Hessel Skovhuse 
(se Figur 62). Fire af subregionens rigkær indgår i mosaik med hhv. kildevæld og tidvis våd eng. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N30-2 ses af ovenstående figur, at halvdelen af arealet med naturtypen er præget af en for 
stor andel af høje græsser og urter samt vedplanter. Der er ikke konstateret invasive arter på 
subregionens rigkær. I forhold til hydrologi er kun 15% af arealet registreret med tegn på afvanding, 
dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter 
knyttet til fugtig og våd bund. Det er positivt, at over størstedelen af subregionens rigkær bliver plejet 
i form af afgræsning.  
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5.3.3 Subregion N30-3, Virksund 

Der er ingen NOVANA-data for fokusarter inden for den pågældende subregion i Naturdatabasen. 

Inden for subregionen findes tre lysåbne kontrolovervågningsstationer. I den vestlige del af 
subregionen nordvest og nord for Hejlskov ligger st. 4563 udlagt for surt overdrev samt st. 4011 
udlagt for strandvold med flerårige urter, begge stationer er overvåget i 2012 og st. 4563 er også 
overvåget i 2018. St. 4012 er også udlagt for strandvold med flerårige urter, stationen er overvåget i 
2012 og 2018.  

Figur 68. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N30-3. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange). 
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Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N30-3 kan ses af Figur 68.  

I subregion N30-3 er over halvdelen af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I nedenstående 
tabel ses, at størstedelen af de naturbeskyttede enge, moser og strandenge er kortlagt habitatnatur, og 
omkring halvdelen af de naturbeskyttede søer og heder er kortlagt habitatnatur. 

Tabel 27. §3 beskyttet natur inden for subregion N30-3, hektar (ha). 
N30-3 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 5,2 14,2 6,9 0,1 3,0 91,0 120,5 

Beskyttet natur ej habitatnatur 2,5* 12,3 3,0 0,1 2,9 28,3 49,2 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. 

Tabel 28. Habitatnatur inden for subregion N30-3, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N30-3 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

1150 Lagune 
     

0,6 0,6 
1220 Strandvold med 

flerårige 

 
2,3 11,1 

   
13,4 

1330 Strandeng 
 

39,8 
    

39,8 
3140 Kransnålalge-sø 

  
0,0* 

   
0,0* 

3150 Næringsrig sø 0,1 1,0 
    

1,1 
3160 Brunvandet sø 0,1 

     
0,1 

4030 Tør hede 
  

4,0 
   

4,0 
6230 Surt overdrev 

 
5,5 4,4 

   
9,9 

6410 Tidvis våd eng 
 

1,7 
    

1,7 
7230 Rigkær 

 
2,8 

    
2,8 

Hovedtotal 
 

0,2 53,1 19,6 
  

0,6 73,4 
*areal <0,05ha. 
 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den kortlagte habitatnatur 
generelt er høj eller god. Omkring en fjerdedel af habitatnaturen har en moderat tilstand. En stor del 
af habitatnaturen i subregionen er strandenge. Disse er alle i god tilstand.  

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 69. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for inden for subregion N30-3. Fordeling 
er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For 
hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 10 ha af naturtypen, hvoraf 
omkring halvdelen (ca. 5,5 ha) er i god tilstand og det resterende areal i moderat tilstand (se Tabel 
28). Surt overdrev findes især i den vestlige del af subregionen (se Figur 68 ). Subregionens sure 
overdrev indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N30-3 ses af ovenstående figur, at på en større del af subregionens sure overdrev 
er der en for stor andel af middelhøje græsser og urter i forhold til, hvad der er optimalt for naturtypen. 
På halvdelen af arealet med naturtypen er der en mindre andel af vedplanter, men et vist indslag af 
vedplanter er naturligt og ønskeligt på naturtypen, og er derfor ikke en trussel alle steder. Der er kun 
registreret en forekomst af invasive arter på en mindre del (<10%) af arealet. Hele arealet med 
naturtypen bliver plejet i form af græsning.  
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Figur 70. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for inden for subregion N30-3. Fordeling 
er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For 
hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 1,7 ha af naturtypen, hvoraf 
hele arealet er i god tilstand (se Tabel 28). Tidvist våd eng er kortlagt på en lokalitet cirka midt i 
subregionen (se Figur 68). Lokaliteten indgår i mosaik med rigkær. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N39-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen i subregionen har en lidt for høj andel 
af høje græsser og urter i forhold til, hvad der er optimalt for naturtypen.  

Det er ikke registreret invasive arter i tidvis våd eng i subregionen. I forhold til hydrologi er der i hele 
arealet med naturtypen registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-
funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Pleje i form 
af græsning er ligeledes registreret på hele arealet med naturtypen.  
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Figur 71. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N30-3. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Rigkær er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 2,8 ha af naturtypen, som er i god 
tilstand (se Tabel 28). Rigkærene findes midt i subregionen i mosaik med tidvis våd eng (se Figur 
68).  

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N30-3 ses af ovenstående figur, at naturtypen generelt er præget af en for stor andel af høje 
græsser og urter og en vis forekomst af vedplanter, trods god naturtilstand. Der er ikke konstateret 
invasive arter på subregionens rigkær. I forhold til hydrologi er der på størstedelen af arealet 
registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, 
og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd. Størstedelen af arealerne er plejet i form af 
afgræsning.  
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5.3.4 Subregion N30-4, Simested S 

Der er ikke fundet nogen fokusarter inden for subregion N30-4 i forbindelse med NOVANA-
overvågningen. 

Fokusarten engsnarre er eftersøgt, men ikke fundet i den østlige del af subregionen i 2005 og 2008. 
Der findes ikke data for de øvrige fokusarter i Naturdatabasen. 

Der blev i 2018 lavet effektovervågning på et areal med fersk eng i den østlige del af subregionen, 
nord for Skals. 

Figur 72. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N30-4. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), effektovervågning (turkis), fokusarter (rød).  



Baselinerapport LIFE IP – Natureman 

Side 106 af 271 

 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N30-4 kan ses af Figur 72.  

I subregion N30-4 er størstedelen af den beskyttet natur ikke kortlagt habitatnatur. I nedenstående 
tabel ses, at det er størstedelen af de naturbeskyttede overdrev er kortlagt habitatnatur. I forhold til 
arealet af det beskyttet natur er kun mindre dele kortlagt habitatnatur. 

Tabel 29. §3 beskyttet natur inden for subregion N30-4, hektar (ha). 
N30-4 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 3,9 240,9 0,0* 16,5 6,2 3,5 271,0 

Beskyttet natur ej habitatnatur 2,4** 231,8 0,0* 14,1 2,1 3,5 253,9 
*areal <0,05ha. * *Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan 
arealet af habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. 

Tabel 30. Habitatnatur inden for subregion N30-4, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N30-4 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

3130 Søbred med 
småurter  0,2     0,2 

3140 Kransnålalge-sø  0,3     0,3 
3150 Næringsrig sø 0,9 0,2 0,2   0,0* 1,3 
6210 Kalkoverdrev  0,2     0,2 
6230 Surt overdrev  4,2 1,4    5,6 
6410 Tidvis våd eng  1,8     1,8 
7220 Kildevæld  0,8 1,0 1,4   3,2 
7230 Rigkær  3,1 1,8 0,3   5,2 
9160 Ege-blandskov      1,9 1,9 
Hovedtotal 

 
0,9 10,8 4,3 1,7  1,9 19,7 

*areal <0,05ha. 
 
I ovenstående tabel ses, at den beregnede naturtilstand for to tredjedele af den kortlagte habitatnatur 
generelt er god. Omkring en tredjedel af den kortlagte habitatnatur er i moderat tilstand eller lavere. 
Skovhabitatnaturen er ikke tilstandsvurderet. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 73. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kalkoverdrev inden for inden for subregion N30-4. Fordeling 
er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For 
hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Kalkoverdrev er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 0,2 ha af naturtypen som er i 
god tilstand (se Tabel 30). Fokushabitatnaturtypen kalkoverdrev findes i den nordlige del af 
subregionen vest for Skringstrup (se Figur 72). Lokaliteten er i mosaik med surt overdrev. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for 
kalkoverdrev i subregion N30-4 ses af ovenstående figur, kalkoverdrevet har en optimal andel af 
middelhøje og høje græsser og urter samt vedplanter. Der er ikke registreret invasive arter på 
lokaliteten og hele arealet er afgræsses. I forhold til påvirkning af eutrofiering ses, at der er registreret 
betydelig direkte påvirkning af arealet, denne stammer fra en tydelig eutrofiering og randpåvirkning 
fra naboarealer.  
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Figur 74. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for inden for subregion N30-4. Fordeling 
er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For 
hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring en fjerdedel af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er surt overdrev. 
Der er registreret 5,6 ha af naturtypen, hvoraf ca. tre fjerdedele er i god tilstand, den resterende 
fjerdedel er i moderat tilstand (se Tabel 30). Surt overdrev findes især i de sydligste dele og den 
nordligste del af subregionen (se Figur 72). En af subregionens sure overdrev indgår i mosaik med 
kalkoverdrev. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N30-4 ses af ovenstående figur, at omkring en tredjedel af arealerne er præget 
af en for stor andel af middelhøje græsser og omkring 20% af arealerne er præget af en for stor andel 
af høje græsser og urter samt vedplanter i forhold til, hvad der er optimalt for naturtypen. Der er en 
vis andel af vedplanter på subregionens sure overdrev, men dette er naturligt og ønskeligt på 
naturtypen, og er derfor ikke en trussel alle steder. Der er registreret en forekomst af invasive arter på 
lidt over en tredjedel af arealet. Næsten hele arealet med naturtypen bliver plejet primært i form af 
græsning. På omkring 20% af arealet med surt overdrev i subregionen er der registreret tegn på direkte 
påvirkning af eutrofiering, særligt som tydelig randpåvirkning fra naboarealer.  
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Figur 75. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for inden for subregion N30-4. Fordeling 
er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For 
hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 1,8 ha af naturtypen, som 
er i god tilstand (se Tabel 30). Der findes én lokalitet med tidvis våde eng i subregionen, den findes 
sydøstlige del af subregionen, vest for Skals (se Figur 72). Subregionens tidvis våd eng indgår ikke i 
mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N30-4 ses af ovenstående figur, at naturtypen ikke er truet af tilgroning med hverken 
middelhøje eller høje græsser og urter samt vedplanter. Endvidere er der ikke registreret invasive 
arter på arealet med tidvis våd eng i subregionen. I forhold til hydrologi er der på hele arealet 
registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, 
og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Herudover er bliver der, ligeledes på 
hele arealet, taget slæt, hvor biomassen fjernes.  
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Figur 76. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for inden for subregion N30-4. Fordeling er 
vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 9 kildevæld i subregionen med et samlet areal ca. 3,2 ha, hvoraf to tredjedele af 
arealet er moderat tilstand eller ringere (se Tabel 30). Kildevældene findes især i den nordlige del af 
subregionen, nordøst for Låstrup, og er alle registreret som lysåben kildevæld (se Figur 72). En af 
subregionens kildevæld indgår i mosaik med rigkær. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N30-4 ses af ovenstående figur, at naturtypen er præget af en for stor andel af middelhøje 
græsser og urter. Omkring halvdelen af arealet samt en mindre del af arealet er præget af hhv. en for 
høj andel af høje græsser og urter og en for høj andel af vedplanter. På omkring 10% af arealet med 
kildevæld er der registreret forekomst af invasive arter.  

I forhold til hydrologi er der registreret tegn på afvanding på omtrent 90% af arealerne med kildevæld 
i subregionen, hvoraf ca. 50% af arealerne med en tydelig effekt og 40% hvor der er registreret tegn 
på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med 
dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Omkring halvdelen af arealerne er også påvirket af 
eutrofiering, herudaf er en tredjedel påvirket i relativ høj grad. Eutrofieringen er registreret som 
randpåvirkning fra naboarealer. Pleje i form af afgræsning foregår ligeledes i omtrent halvdelen af 
arealerne med kildevæld.  
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Figur 77. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N30-4. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring en fjerdedel af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er rigkær. Der er 
registreret 5,2 ha af naturtypen, hvoraf ca. to tredjedele er i god tilstand, den resterende tredjedel er i 
moderat tilstand eller ringere (se Tabel 30). Rigkærene findes i den nordlige del af subregionen (se 
Figur 72). Et af subregionens rigkær indgår i mosaik med kildevæld. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N30-4 ses af ovenstående figur, at naturtypen på tre fjerdedele af arealet er præget af en 
for stor andel af høje græsser og urter. Der er registreret vedplanter på omtrent halvdelen af arealerne 
med rigkær, heraf er en mindre andel relativt højt i forhold til hvad der er optimalt for naturtypen. 
Der er på en mindre del af subregionen (ca. 5%) registreret en forekomst af invasive arter. I forhold 
til hydrologi registreres omtrent 85% af arealerne som påvirket af afvanding, hvoraf 10% er påvirket 
med en tydelig eller udbredt effekt og på tre fjerdedele er registreret tegn på afvanding, dog 
fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter 
knyttet til fugtig og våd bund. Omtrent to tredjedele af subregionens rigkær er plejet i form af 
græsning. Der ses ligeledes af ovenstående figur, at omkring en fjerdedel af arealet med rigkær er 
påvirket af eutrofiering i en vis grad. Påvirkningen er primært registreret som randpåvirkning fra 
naboarealer.  
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5.3.5 Subregion N30-5, Simested N 

Af ovenstående figur ses, at inden for subregion N30-5 er der i forbindelse med NOVANA 
artsovervågning fundet fokusarterne blank seglmos og kildevældsvindelsnegl.  

Som led i artsovervågningsprogrammet, overvågningen af naturtyper og kortlægningen af 
habitatnatur er blank seglmos fundet ved Ettrup plantage ved Simested Å i 2007, 2009, 2011, 2012, 
2015 og 2019. Blank seglmos er også fundet ved Rugdalsgård ved Simested Å i 2007, 2009, 2012, 
2015 og 2019.  

Figur 78. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N30-5. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), effektovervågning (turkis), fokusarter 
(rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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Vindelsnegle er eftersøgt flere steder i subregionen i årene 2006, 2007, 2013 og 2014. 
Kildvældsvindelsnegl blev fundet ved Ettrup Skov i 2007, Rugdalsgård i 2007 og 2019, ved Ålestrup 
i 2007 og 2014 og nord for Ettrup i 2019. Sumpvindelsnegl og skæv vindelsnegl er ikke fundet på 
nogle af lokaliteterne i subregionen. Overvågningen af vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 
2018-20, så yderligere fund kan ikke udelukkes. 

Der er 6 lysåbne kontrolovervågningsstationer i subregionen. I den sydlige del findes således st. 1183 
og 1184 Borup Hede syd og nord, hvor tør hede er overvåget i 2006, 2012 og 2014. Sydøst for Fjelsø 
er st. 4677 ved Ettrup Plantage med rigkær overvåget i 2012 og 2018. To prøvefelter på st. 4677 
indgår i Miljøstyrelsens pilotprojekt om vandstand, vandkemi og vegetation i rigkær 2018-21. Nord 
for Gammel Hvam er st. 1197 med surt overdrev overvåget i 2009, 2012 og 2014, og st. 4653 med 
hængesæk overvåget i 2012. Øst for Ålestrup er st. 1198 med surt overdrev overvåget i 2009, 2011 
og 2014.  

Som vist på Figur 78 er der i 2018 lavet effektovervågning fire steder i steder i subregionen. 
Forekomsterne herfor er alle ferskeng og findes hhv. en i den nordlige del, to i midten og en i den 
sydlige del af subregionen.  

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N30-5 kan ses af Figur 78.  

I subregion N30-5 er omkring to tredjedel af den samlet beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I 
nedenstående tabel ses, at størstedelen af det beskyttet natur, på nær eng, er kortlagt habitatnatur, og 
omkring en femtedel af den naturbeskyttede eng er kortlagt habitatnatur. 

Tabel 31. §3 beskyttet natur inden for subregion N30-5, hektar (ha). 
N30-5 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 2,7 105,4 74,1 145,6 55,1  382,9 

Beskyttet natur ej habitatnatur 0,8* 82,9 3,8 51,8 14,7 
 

154,0 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. 
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Tabel 32. Habitatnatur inden for subregion N30-5, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N30-5 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

3140 Kransnålalge-sø  0,6     0,6 
3150 Næringsrig sø 0,3 0,8 0,2 0,1   1,3 
4010 Våd hede 0,1      0,1 
4030 Tør hede  59,8 3,2    63,0 
5130 Enekrat  3,0 2,2    5,2 
6210 Kalkoverdrev   1,1    1,1 
6230 Surt overdrev  30,3 21,3 1,1   52,7 
6410 Tidvis våd eng 3,1 0,9 0,9    4,9 
7140 Hængesæk  10,6 27,1 0,2   37,9 
7220 Kildevæld  4,3 10,7 2,8   17,8 
7230 Rigkær 0,3 18,0 31,9 4,1   54,3 
9190 Stilkege-krat      20,5 20,5 
9999 Elle- og 

askeskov      0,9 0,9 
Hovedtotal 

 
3,7 128,1 98,7 8,4  21,5 260,3 

 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af fokusnaturtyperne tidvis våd 
eng er høj eller god. Størstedelen af alle sure overdrev er i god tilstand eller moderat tilstand med 
hovedvægt på god tilstand. For kalkoverdrev, kildevæld og rigkær er størstedelen ligeledes i god eller 
moderat tilstand dog med hovedvægt på moderat tilstand. 

Generelt er naturtilstanden for størstedelen af den kortlagte habitatnatur fordelt over god og moderat 
tilstand, hvor størstedelen er i god tilstand. Lidt under halvdelen af alt kortlagt habitatnatur er i 
moderat tilstand eller lavere. Skovhabitatnaturen er ikke tilstandsvurderet. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 79. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kalkoverdrev inden for inden for subregion N30-5. Fordeling 
er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For 
hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Kalkoverdrev er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 1 ha af naturtypen, som er i 
moderat tilstand (se Tabel 32). Kalkoverdrev findes på to lokaliteter i subregionen hhv. vest for Vester 
Tostrup og nordvest for Gammel Hvam (se Figur 78). Subregionens kalkoverdrev indgår ikke i 
mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for 
kalkoverdrev i subregion N30-5 ses af ovenstående figur, at på hele arealet med kalkoverdrev i 
subregionen er andelen med vedplanter for høj i forhold til det optimale for naturtypen. Et vist indslag 
af vedplanter er dog naturligt og ønskeligt på denne naturtype, og er derfor ikke en trussel alle steder. 

Omkring en fjerdedel af arealet har en for høj andel af både middelhøje og høje græsser og urter i 
forhold til hvad der er optimalt for naturtypen. Der ses ligeledes at der på en fjerdedel af naturtypens 
areal er forekomst af invasive arter. Af positive strukturer bør nævnes, at der er pleje på hele arealet 
med kalkoverdrev i subregionen. Der ses ligeledes af ovenstående figur, at store dele af arealet med 
kalkoverdrev (ca. 75%) er relativt stor påvirket af eutrofiering. Påvirkningen er registreret som direkte 
gødskning eller tilskudsfodring og randpåvirkning fra naboarealer. Direkte eutrofiering vurderes 
ligeledes at udgøre en trussel for dele af subregionens kalkoverdrev. 
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Figur 80. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for inden for subregion N30-5. Fordeling 
er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For 
hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 52,7 ha af naturtypen, hvoraf lidt 
over halvdelen er i god tilstand, de resterende arealer er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 32). 
Surt overdrev findes jævnt fordelt over hele subregionen, især i den nordligste og sydligste del af 
subregionen (se Figur 78). Fem af subregionens sure overdrev indgår i mosaik med hhv. enekrat og 
tør hede. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N30-5 ses af ovenstående figur, at på omkring en tredjedel af naturtypens areal 
er andelen af middelhøje græsser og urter for høj i forhold til det optimale for naturtypen, på 20% af 
arealerne er andelen kun lidt for høj. Der er en vis andel af vedplanter på subregionens sure overdrev 
og for ca. 25% af arealet er andelen for høj. Et vist indslag af vedplanter er dog naturligt og ønskeligt 
på naturtypen, og er derfor ikke en trussel alle steder. Der er registreret en forekomst af invasive arter 
på en større del af arealet med surt overdrev i subregionen, og de udgøre en væsentlig trussel på knap 
10 % af arealet. Tre fjerdedele af arealet med naturtypen bliver plejet, primært i form af græsning.  

Der ses ligeledes af ovenstående figur, at omkring to tredjedele af arealet med surt overdrev er 
påvirket af eutrofiering, herudaf er en tredjedel påvirket i relativ høj grad, få arealer er påvirket meget 
af eutrofiering. Påvirkningen er registreret som direkte gødskning eller tilskudsfodring og/eller 
randpåvirkning fra naboarealer. Direkte eutrofiering vurderes ligeledes at udgøre en trussel for de 
dele af subregionens sure overdrev, der er berørt af eutrofiering.  
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Figur 81. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for inden for subregion N30-5. Fordeling 
er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For 
hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 5 ha af naturtypen, hvoraf 
størsteparten (4 ha) er i høj eller god tilstand (se Tabel 32). De tidvist våde enge findes især i den 
sydlige del af subregionen, vest for Vester Tostrup (se Figur 78). To af subregionens tidvis våde enge 
indgår i mosaik med hhv. rigkær og surt overdrev. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N30-5 ses af ovenstående figur, at naturtypen på de fleste arealer har en passende 
andel af middelhøje og høje græsser og urter. Andelen af vedplanter er kun lidt for høj i forhold til, 
hvad der er optimalt for naturtypen. Der er registreret forekomst af invasive arter på omtrent en 
tredjedel af arealet med tidvis våd eng i subregionen. Samtlige kortlagte arealer, på nær ét mindre 
areal, bliver plejet i form af afgræsning.  

I forhold til hydrologi er en andel på ca. 20% af arealet med naturtypen registreret som påvirket af 
afvanding med en udbredt effekt. Dette må anses for at være en væsentlig trussel for det berørte areal.  
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Figur 82. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for inden for subregion N30-5. Fordeling er 
vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 46 kildevæld i subregionen med et samlet areal 17,8 ha, hvor to tredjedele er i 
moderat tilstand eller ringere (se). Kildevældene findes jævnt spredt over det meste af subregionen 
og indgår i mosaik med hængesæk og rigkær på mange lokaliteter (se Figur 78).  

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N30-5 ses af ovenstående figur, at naturtypen er truet af tilgroning. Der en for stor andel 
af middelhøje græsser og urter på omkring en tredjedel af arealerne, en for stor andel af høje græsser 
og urter på størstedelen af arealerne og en for stor andel med vedplanter på lidt over halvdelen af 
arealerne. Kun 3 af de 46 kildevæld er skovkildevæld, hvor dominans af vedplanter ikke skal ses som 
en trussel. Desuden er der registreret forekomst af invasive arter ligeledes på en tredjedel af arealerne 
med kildevæld i subregionen. 

I forhold til hydrologi er der registreret tegn på afvanding på omtrent 80% af arealerne med kildevæld, 
heraf er en tredjedel af arealerne påvirket af afvanding med en tydelig effekt. Omkring en tredjedel 
af subregionens kildevæld er under pleje primært i form af græsning.  

Der ses ligeledes af ovenstående figur, at en fjerdedel af arealet med kildevæld er påvirket af 
eutrofiering, herudaf er omtrent 10% af arealet med kildevæld påvirket i relativ høj grad. 
Påvirkningen er registreret primært som randpåvirkning fra naboarealer. Direkte eutrofiering 
vurderes ligeledes at udgøre en trussel for de berørte dele af subregionens kildevæld. 
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Figur 83. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N30-5. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Rigkær er udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 54 ha af naturtypen, hvoraf to tredjedele 
er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 32). Rigkærene findes spredt jævnt over det meste af 
subregionen (se Figur 78), og indgår på nogle lokaliteter i mosaik med hhv. hængesæk, kildevæld 
eller tidvis våd eng, størstedelen af rigkær er dog ikke i mosaik. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N30-5 ses af ovenstående figur, at naturtypen generelt er præget af en for stor andel af høje 
græsser og urter og vedplanter. Der er registreret forekomst af invasive arter på lidt under halvdelen 
af subregionens rigkær. I forhold til hydrologi er der registreret tegn på afvanding på over 90% af 
arealet, heraf er halvdelen er med en tydelig effekt. Lidt under halvdelen af arealet bliver plejet 
primært i form af græsning.  
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5.3.6 Subregion N30-6, Skravad Bæk 

  

Vindelsnegle er eftersøgt tre steder i subregionen ved Naundrup Mølle (syd), ved Roum og ved 
Skravad Bæk (nord) i 2006 og 2013. Ingen af de tre sneglearter blev fundet. Overvågningen af 
vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 2018-20, så yderligere fund kan ikke udelukkes. 

Der er fem lysåbne kontrolovervågningsstationer i subregionen. St. 4530 Navndrup, Bjerregrav er 
overvåget for enekrat i 2012 og 2018. St. 1212 Skravad Mølle nordøst for Møldrup er en hængesæk-
station overvåget i 2007, 2011 og 2014. Tør hede er overvåget ved Skravad Bæk, st. 1173, i 2006, 

Figur 84. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N30-6. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), effektovervågning (turkis), fokusarter 
(rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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2012 og 2014, samt ved Øst for Hvilsom Plantage, st. 1175, i 2006. Endelig er stationen 1207 Støttrup 
udlagt for surt overdrev overvåget i 2009, 2011 og 2014.  

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N30-6 kan ses af Figur 84. 

I subregion N30-6 er omkring halvdelen af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I nedenstående 
tabel ses, at størstedelen af de naturbeskyttede områder er kortlagt habitatnatur på nær de 
naturbeskyttede enge, hvor omkring en femtedel er kortlagt habitatnatur. 

Tabel 33. §3 beskyttet natur inden for subregion N30-6, hektar (ha). 
N30-6 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 4,9 103,2 53,2 40,3 74,7  276,3 

Beskyttet natur ej habitatnatur 1,6* 85,5 13,4 12,2 19,5 
 

132,3 

*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. 

Tabel 34. Habitatnatur inden for subregion N30-6, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N30-6 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

3150 Næringsrig sø 0,9 1,7 0,3    2,9 
3160 Brunvandet sø 0,2      0,2 
4030 Tør hede  6,3 26,8 1,7   34,8 
5130 Enekrat  8,4 1,0    9,4 
6210 Kalkoverdrev   0,2    0,2 
6230 Surt overdrev 17,2 23,9 16,2 0,9   58,2 
6410 Tidvis våd eng  0,7 0,1    0,8 
7140 Hængesæk  9,1 5,6    14,7 
7220 Kildevæld 0,3 0,7 5,3 1,7   8,0 
7230 Rigkær  12,8 8,2 0,1   21,1 
9190 Stilkege-krat      2,4 2,4 
Hovedtotal 

 
18,6 63,5 63,9 4,5  2,4 152,8 

 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den kortlagte habitatnatur 
generelt er fordelt over høj til god tilstand. Lidt under halvdelen af alt habitatnatur er i moderat tilstand 
eller lavere. Der ses yderligere, at en stor andel af den kortlagte habitatnatur er registreret som tør 
hede og fokushabitatnaturtyperne surt overdrev og rigkær. Skovhabitatnaturen er ikke 
tilstandsvurderet. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
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påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 

 
Figur 85. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kalkoverdrev inden for inden for subregion N30-6. Fordeling 
er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For 
hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Kalkoverdrev er mindre udbredt i subregionen, idet der er kortlagt ét kalkoverdrev på ca. 0,2 ha, som 
er i moderat tilstand (se Tabel 34). Kalkoverdrevet findes midt i subregionen, nordvest for Roum (se 
Figur 84). Kalkoverdrevet i subregionen indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for 
kalkoverdrev i subregion N30-6 ses af ovenstående figur, at naturtypen har en lidt for høj andel af 
middelhøj græs- og urtevegetation. Andelen af høje græsser og urter er for høj i forhold til det 
optimale for naturtypen, andelen med vedplanter er dog optimal. Et vist indslag af vedplanter er 
naturligt og ønskeligt på denne naturtype, og er derfor ikke en trussel alle steder. Der ses yderligere 
af ovenstående figur, at der ikke er registreret invasive arter på kalkoverdrevet i subregionen samt at 
arealet ikke bliver plejet.  
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Figur 86. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kalkoverdrev inden for inden for subregion N30-6. Fordeling 
er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For 
hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring en tredjedel af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er surt overdrev. 
Der er registreret 58,2 ha af naturtypen, hvoraf ca. tre fjerdedele er i høj eller god tilstand (se Tabel 
34). Surt overdrev findes jævnt fordelt i hele subregionen (se Figur 84). Fire af subregionens sure 
overdrev indgår i mosaik med hhv. enekrat og tør hede. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N30-6 ses af ovenstående figur, at på en større del af subregionens sure overdrev 
er der en for stor andel af middelhøje græsser og urter samt på 40% en for høj andel af vedplanter i 
forhold til, hvad der er optimalt for naturtypen. Der er registreret forekomst af invasive arter på 
halvdelen af arealet med surt overdrev. Knap 70 % af arealet med naturtypen bliver plejet i form af 
græsning.  

Der er registreret en direkte påvirkning i ca. 20 % af subregionens sure overdrev, hvor af 10% af 
arealet med naturtypen er påvirket i særligt høj grad. Påvirkningen er registreret som direkte 
gødskning eller tilskudsfodring samt randpåvirkning fra gødskning og/eller sprøjtning af naboarealer.  
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Figur 87. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for inden for subregion N30-6. Fordeling 
er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For 
hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 0,8 ha af naturtypen, hvoraf 
størsteparten (0,7 ha) er god tilstand (se Tabel 34). De tidvist våde enge findes især i den nordlige del 
af subregionen (se Figur 84). Fire ud af fem kortlagte tidvis våde enge i subregionen er ikke i mosaik 
med andre naturtyper, den sidste danner mosaik med kildevæld og rigkær. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N30-6 ses af ovenstående figur, at naturtypen på de fleste arealer har en passende 
andel af middelhøje og høje græsser og urter. På halvdelen af arealet med tidvis våd eng er der 
registreret forekomst af invasive arter samt tegn på afvanding, det er dog kun på ca. 15% af arealerne 
at afvandingen har en tydelig effekt. Endvidere ses på ovenstående figur, at omtrent halvdelen af 
arealerne med tidvis våd eng bliver plejet, hvilket sker i form af græsning. Der ses ligeledes, at 15% 
af arealerne er udsat for en relativ høj direkte påvirkning. Denne påvirkning er registreret som 
randpåvirkning fra gødskning og sprøjtning af naboarealer.  
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Figur 88. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for inden for subregion N30-6. Fordeling er 
vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 16 kildevæld i subregionen med et samlet areal på ca. 8 ha, hvor størstedelen (6,9 
ha) er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 34). Kildevældene findes især i den sydlige del af 
subregionen, syd for Roum (se Figur 84). Omtrent en tredjedel af kildevældene indgår i mosaik med 
enten hængesæk, rigkær og/eller tidvis våd eng 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N30-6 ses af ovenstående figur, at en fjerdedel af naturtypens areal har en for stor andel 
af middelhøje græsser og urter, hele arealet er præget af en for stor andel af høje græsser og urter 
samt halvdelen af arealet har en for stor andel af vedplanter i forhold til det optimale for naturtypen. 
I forhold til hydrologi er omkring to tredjedele af arealerne registreret med tegn på afvanding, dog 
fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter 
knyttet til fugtig og våd bund. Der er ikke konstateret invasive arter i naturtypen. Omkring en 
tredjedele af arealet med kildevæld bliver plejet i form af afgræsning.  

Der ses ligeledes af ovenstående figur, at omkring en tredjedel af arealet med kildevæld er påvirket 
af eutrofiering, herudaf er omtrent en fjerdedel af det totale areal med kildevæld påvirket i relativ høj 
grad. Påvirkningen er primært registreret randpåvirkning fra naboarealer. Direkte eutrofiering 
vurderes ligeledes at udgøre en trussel for de berørte dele af subregionens kildevæld. 
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Figur 89. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N30-6. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Rigkær er relativt udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 21 ha af naturtypen, hvoraf to 
tredjedele er i god tilstand, og det resterende areal er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 34). 
Rigkærene er jævnt fordelt over hele subregionen (se Figur 84). Omtrent en fjerdedel af de kortlægte 
rigkær indgår i mosaik med hhv. hængesæk, kildevæld og/eller tidvis våd eng. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N30-6 ses af ovenstående figur, at lidt over en tredjedel af naturtypens arealer er præget af 
en lidt for stor andel af høje græsser og urter og et mindre areal en for høj andel af vedplanter i forhold 
til det optimale for naturtypen. Der er kun konstateret invasive arter på meget få af arealer med rigkær 
i subregionen. I forhold til hydrologi registreres størstedelen af naturtypen som påvirket af afvanding, 
omkring 40% af arealerne er påvirket med en tydelig effekt. Det er positivt, at omkring 70 % af 
subregionens rigkær bliver plejet i form af afgræsning.  
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5.3.7 Subregion N30-7, Skals V 

 
Af ovenstående figur ses, at inden for subregion N30-7 er der i forbindelse med NOVANA-
overvågning fundet fokusarten egnsnarre. 

Vindelsnegle blev eftersøgt nordvest for Løvel i 2012 og 2013 og ved Kvols, syd for Hørup, i 2013, 
men der blev ikke registreret nogle fund af de tre vindelsneglearter. Overvågningen af vindelsnegle 
er ikke afsluttet for perioden 2018-20, så yderligere fund kan ikke udelukkes.  

Figur 90. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N30-7. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), skov-kontrolovervågning (grå/sort), 
effektovervågning (turkis), fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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Fokusarten engsnarre blev registreret ca. midt i subregionen i 2005 og 2008, som angivet på Figur 
90. På de resterende overvågningslokaliteter i 2005 og 2018 blev den ikke registeret.  

Der findes en enkelt lysåben kontrolovervågningsstation for tidvis våd eng, st. 4601 Skals Ådal 
v/Løvel, midt i subregionen, den er overvåget i 2012. Der er egentlig tale om en halv station, idet der 
ligger fem punkter i subregion N30-7 og fem punkter i subregion N30-8. 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N30-7 kan ses af Figur 90.  

I subregion N30-7 er omkring 10% af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I nedenstående tabel 
ses, at størstedelen af det naturbeskyttede overdrev er kortlagt habitatnatur, og omkring halvdelen af 
de naturbeskyttede søer er kortlagt habitatnatur. Af de naturbeskyttede enge og moser, som udgør 
størstedelen af det beskyttet natur, er omkring af 10 % kortlagt habitatnatur. 

Tabel 35. §3 beskyttet natur inden for subregion N30-7, hektar (ha). 
N30-7 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 4,0 292,6  131,8 6,5  434,9 

Beskyttet natur ej habitatnatur 2,1* 271,2 
 

113,5 2,1 
 

388,9 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. 

Tabel 36. Habitatnatur inden for subregion N30-7, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N30-7 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

1150 Lagune      0,1 0,1 
1330 Strandeng  1,4     1,4 
3130 Søbred med 

småurter      0,1 0,1 
3140 Kransnålalge-sø      0,1 0,1 
3150 Næringsrig sø  0,2 0,1   1,4 1,7 
6230 Surt overdrev 2,0 1,8 4,6 1,3   9,6 
6410 Tidvis våd eng   0,2    0,2 
7140 Hængesæk  0,7     0,7 
7220 Kildevæld  0,3 1,5    1,9 
7230 Rigkær 0,6 22,6 12,6    35,8 
9999 Elle- og 

askeskov      0,2 0,2 
Hovedtotal 

 
2,6 26,9 19,0 1,3  1,9 51,7 

 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for to tredjedele af den kortlagte habitatnatur 
generelt er fordelt over høj og god tilstand. Lidt under halvdelen af alt kortlagt habitatnatur er i 
moderat tilstand eller lavere. En mindre delmængde af habitatnaturen er ikke tilstandsvurderet, da 
den udgøres af skov og søer. 
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I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 

 
Figur 91. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for inden for subregion N30-7. Fordeling 
er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For 
hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er udbredt i subregionen, idet der er registreret 9,6 ha af naturtypen, hvoraf lidt under 
to tredjedele (5,9 ha) er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 36). Surt overdrev findes især i den 
sydligste og nordligste del af subregionen (se Figur 90). Surt overdrev i subregionen indgår ikke i 
mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N30-7 ses af ovenstående figur, at på en del af naturtypens arealer er der en for 
stor andel af middelhøje og høje græsser og urter i forhold til det optimale for naturtypen. Der er en 
vis andel af vedplanter på subregionens sure overdrev, men på størstedelen af arealerne er andelen 
optimal. Et vist indslag af vedplanter er naturligt og ønskeligt på naturtypen, og er derfor ikke en 
trussel alle steder. Der er registreret forekomst af invasive arter på en mindre del af arealet (<10% af 
arealet). Omkring 80 % af arealet med naturtypen bliver plejet i form af græsning og drift med slæt. 
Omkring 10% af arealet med surt overdrev i subregionen er påvirket af eutrofiering. Påvirkningen er 
registreret som direkte gødskning eller tilskudsfodring og randpåvirkning fra naboarealer.  
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Figur 92. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for inden for subregion N30-7. Fordeling 
er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For 
hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er kortlagt på én lokalitet i subregionen på 0,2 ha, som er i moderat tilstand (se Tabel 
36). Den tidvis våde eng findes omtrent midt i subregionen, øst for Skals (se Figur 90) og indgår ikke 
i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N30-7 ses af ovenstående figur, at naturtypen på de fleste arealer har en lidt for høj 
andel af høje græsser og urter og vedplanter i forhold til, hvad der er optimalt for naturtypen. Det er 
ikke registreret invasive arter i subregionen med tidvis våd eng. I forhold til hydrologi er hele arealet 
registreret med tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige 
grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Der er ikke registreret pleje 
på subregionen.  
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Figur 93. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for inden for subregion N30-7. Fordeling er 
vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 4 lysåbne kildevæld i subregionen med et samlet areal på 1,9 ha. Størstedelen (1,5 
ha) af kildevældene er i moderat tilstand, og det resterende areal er i god tilstand (se Tabel 36). 
Naturtypen findes især i den sydlige del af subregionen, sydøst for Kvols (se Figur 90). Kildevældene 
i subregion N30-7 indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N30-7 ses af ovenstående figur, at naturtypen er præget af en for stor andel af høje græsser 
og urter på størstedelen af arealet samt en for høj andel af vedplanter for halvdelen af arealet med 
kildevæld. I forhold til hydrologi er alle arealer registreret med tegn på afvanding, dog fortrinsvist i 
form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig 
og våd. Der er ikke konstateret invasive arter i naturtypen. Omkring 20% af arealerne bliver plejet i 
form af græsning, og 20% er direkte påvirket af eutrofiering. Påvirkningen er registreret som direkte 
gødskning eller tilskudsfodring.  
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Figur 94. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N30-7. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring to tredjedele af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er rigkær. Der 
er registreret 35,8 ha af naturtypen, hvoraf ca. to tredjedele er i høj eller god tilstand (se Tabel 36 ). 
Rigkærene findes især i den østlige del af subregionen (se Figur 90). En af subregionens rigkær indgår 
i mosaik med hængesæk. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N30-7 ses af ovenstående figur, at omkring halvdelen af naturtypen er præget af en for stor 
andel af høje græsser og urter samt et mindre arealer har en lidt for høj andel af vedplanter. Der er 
kun registreret invasive arter på meget få af subregionens rigkær. I forhold til hydrologi er næsten 
alle arealer med rigkær registreret med tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller 
ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd. Det er 
positivt, at to tredjedele af subregionens rigkær bliver plejet primært i form af afgræsning.  
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5.3.8 Subregion N30-8, Skals Å - Rødsø 

 
Der er ikke fundet nogen fokusarter inden for subregion N30-8 i forbindelse med NOVANA-
overvågningen. 

Vindelsnegle blev eftersøgt i den sydvestlige del af subregionen i 2006 og 2012, men ikke fundet. 
Overvågningen af vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 2018-20, så yderligere fund kan ikke 
udelukkes. 

Figur 95. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N30-8. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), skov-kontrolovervågning (grå/sort), 
effektovervågning (turkis), fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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Der er to lysåbne kontrolovervågningsstationer inden for subregionen. Stationen ved Pederstrup, st. 
1209, der er overvåget i 2009 for næringsfattige, sure moser (naturtype 7100), samt st. 4601 Skals 
Ådal v/Løvel, der er udlagt for tidvis våd eng i 2012. Sidstnævnte er en halv station, idet der ligger 
fem punkter i subregion N30-7 og fem punkter i subregion N30-8. 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N30-8 kan ses af Figur 95.  

I subregion N30-8 er omkring 20% af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I nedenstående tabel 
ses, at størstedelen af det naturbeskyttede overdrev er kortlagt habitatnatur, og omkring en tredjedel 
af de naturbeskyttede moser er kortlagt habitatnatur. For det øvrige beskyttet natur er kun mindre 
arealer i forhold til de beskyttet naturtypers arealer kortlagt habitatnatur. 

Tabel 37. §3 beskyttet natur inden for subregion N30-8, hektar (ha). 
N30-8 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 83,6 118,1 0,3 170,5 6,7  379,4 

Beskyttet natur ej habitatnatur 81,9* 113,8 0,3 111,2 0,7 
 

307,9 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. I subregionen findes også Rødsø som er > 5 ha og derfor ikke behandles 
yderligere i denne baselinerapport.   

Tabel 38. Habitatnatur inden for subregion N30-8, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N30-8 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

3130 Søbred med 
småurter      0,1 0,1 

3150 Næringsrig sø 0,2 0,7    0,6 1,5 
3160 Brunvandet sø 0,1      0,1 
6230 Surt overdrev 3,7 3,3 0,3    7,3 
6410 Tidvis våd eng  2,7     2,7 
7140 Hængesæk  0,3     0,3 
7220 Kildevæld 0,1  2,0 1,5   3,7 
7230 Rigkær  1,7 4,4    6,2 
9110 Bøg på mor      0,4 0,4 
9160 Ege-blandskov      5,3 5,3 
9998 Skovbevokset 

tørvemose      42,5 42,5 
9999 Elle- og 

askeskov      13,1 13,1 
Hovedtotal 

 
4,1 8,7 6,7 1,5  62,0 83,1 

 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den tilstandsvurderede 
kortlagte habitatnatur i subregionen er fordelt over høj til god tilstand. Omkring en tredjedel af den 
tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur er i moderat tilstand eller lavere. En stor del af 
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habitatnaturen i subregionen er skovbevokset tørvemose, den er ligesom den øvrige skov ikke 
tilstandsvurderet. Mindre arealer med sø og søbred er ligeledes ikke tilstandsvurderet. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 

 
Figur 96. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for inden for subregion N30-8. Fordeling 
er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For 
hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring en tredjedel af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er surt overdrev. 
Der er registreret 7,3 ha af naturtypen, hvoraf størstedelen (7 ha) er i høj eller god tilstand (se Tabel 
38). Surt overdrev findes på tre lokaliteter i subregionen, en lokalitet i den nordlige del, en forholdsvis 
stor lokalitet nordøst for Pederstrup og en mindre lokalitet vest for Løvel (se Figur 95). Surt overdrev 
i subregionen indgår ikke i mosaik med andre naturtyper.  

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N30-8 ses af ovenstående figur, at på omtrent halvdelen af arealet med 
naturtypen er der en for stor andel af middelhøje græsser og urter samt vedplanter i forhold til, hvad 
der er optimalt for naturtypen. Der er ikke registreret invasive arter på arealet. Halvdelen af hele 
arealet med surt overdrev i subregionen bliver plejet i form af græsning.  
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Figur 97. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for inden for subregion N30-8. Fordeling 
er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For 
hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 2,7 ha af naturtypen som er 
i god tilstand (se Tabel 38). De tidvist våde enge findes omtrent midt i subregionen, nordvest for 
Pederstrup (se Figur 95). De tidvist våde enge i subregionen indgår ikke i mosaik med andre 
naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N30-8 ses af ovenstående figur, at naturtypen på de fleste arealer har en passende 
andel af middelhøje græsser og urter. Andelen af høje græsser og urter er, trods god tilstand, for høj 
i forhold til, hvad der er optimalt for naturtypen. Der er ikke registreret invasive arter eller 
uhensigtsmæssig hydrologi på arealerne med tidvis våd eng, herudover er der ligeledes ikke 
registreret arealer med drift.  
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Figur 98. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for inden for subregion N30-8. Fordeling er 
vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 6 kildevæld i subregionen med et samlet areal på ca. 3,7 ha, hvor størstedelen (3,5 
ha) er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 38). Kildevældene er registret som et skovkildevæld i 
den nordlige del af subregionen, og 5 lysåbne kildevæld i sydlige del af subregionen, syd for 
Pederstrup (se Figur 95). Et af subregionens kildevæld indgår i mosaik med rigkær. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N30-8 ses af ovenstående figur, at på dele af arealerne er der registreret en relativt høj 
andel af middelhøje og høje græsser og urter samt en for stor andel af vedplanter i forhold til det 
optimale for naturtypen. I forhold til hydrologi er omkring to tredjedele af arealerne registreret med 
tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig 
med dominans af arter knyttet til fugtig og våd. På størstedelen af arealerne er der ikke registreret 
pleje.  
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Figur 99. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N30-8. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring en tredjedel af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er rigkær. Der er 
registreret 6,2 ha af naturtypen, hvoraf ca. to tredjedele er i moderat tilstand, og det resterende areal 
er i god tilstand (se Tabel 38). Rigkærene findes i den sydlige del af subregionen, især syd for Rødsø 
(se Figur 95). Et af subregionens rigkær indgår i mosaik med kildevæld. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N30-8 ses af ovenstående figur, at omkring 1/3 af arealet med naturtypen er præget af 
tilgroning af høje græsser og urter, og 15 % af arealet er under tilgroning med vedplanter. Der er ikke 
konstateret invasive arter på subregionens rigkær. I forhold til hydrologi registreres 90% af arealerne 
med rigkær med tegn på afvanding, hvoraf lidt under 40% af det totale areal med rigkær registreres 
som påvirket med en tydelige effekt. Lidt over en tredjedel af arealerne bliver plejet i større eller 
mindre grad, hvilket er registreret ved slæt og som afgræsning.  
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5.3.9 Subregion N30-9, Hærup Sø 

 
Af ovenstående figur ses, at inden for subregion N30-9 er der i forbindelse med NOVANA 
artsovervågning fundet fokusarten blank seglmos. Gul stenbræk og vindelsnegle er desuden eftersøgt 
i området, men ikke fundet. 

Gul stenbræk er eftersøgt i forbindelse med artsovervågningen i 2011 og 2013 syd og nord for Hærup 
Sø, uden resultat. 

Figur 100. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N30-9. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), skov-kontrolovervågning (grå/sort), 
effektovervågning (turkis), fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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Blank seglmos har i forbindelse med artsovervågningsprogrammet været overvåget på to lokaliteter 
nord for og én lokalitet sydvest for Hærup Sø, i 2012, 2015 og 2019 og er desuden registreret sydvest 
for søen som led i kortlægningen af habitatnatur i 2017. Blank seglmos er som led i artsovervågningen 
eftersøgt uden fund ved Hersom, nordøst for Pederstrup, i 2006 og sydøst for Hærup Sø i 2019.  

Vindelsnegle er eftersøgt ved Hærup Sø i 2006, 2013 og 2014 og ved Klejtrup Sø i 2006. Ingen af de 
tre sneglearter blev fundet. Overvågningen af vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 2018-20, så 
yderligere fund kan ikke udelukkes. 

Der er tre lysåbne kontrolovervågningsstationer i subregionen. Sydøst for Hærup Sø er i 2008, 2011 
og 2014 overvåget rigkær på st. 1218 Hærup Sø, syd. To prøvefelter på st. 1218 indgår i 
Miljøstyrelsens pilotprojekt om vandstand, vandkemi og vegetation i rigkær 2018-21. Syd herfor på 
st. 4676 Skals Ådal N f Vammen er i 2012 og 2018 ligeledes overvåget rigkær. Vest for Hvornum 
ligger st. 5388 som er udlagt som surt overdrev og overvåget i 2013.  

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N30-9 kan ses af Figur 100.  

I subregion N30-9 er omkring 10% af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I nedenstående tabel 
ses, at omkring en fjerdedel de naturbeskyttede moser er kortlagt habitatnatur. For det øvrige beskyttet 
natur er kun mindre arealer i forhold til de beskyttet naturtypers arealer kortlagt habitatnatur. 

Tabel 39. §3 beskyttet natur inden for subregion N30-9, hektar (ha). 
N30-9 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 136,3 199,9  150,0 22,2  508,4 

Beskyttet natur ej habitatnatur 132,9* 182,1 
 

112,3 19,6 
 

446,9 

*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. I subregionen findes også Hærup og en del af Klejtrup Sø som begge er 
>5ha og derfor ikke behandles yderligere i denne baselinerapport.   
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Tabel 40. Habitatnatur inden for subregion N30-9, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N30-9 Naturtilstand 
Naturtype nr. Habitat- 

naturtype 
I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

3140 Kransnålalge-
sø  0,2     0,2 

3150 Næringsrig sø 0,4 2,4    0,1 3,0 
4030 Tør hede    0,2   0,2 
6230 Surt overdrev  2,4 1,6    4,0 
7140 Hængesæk  1,2 8,4    9,7 
7220 Kildevæld  2,9 7,5    10,5 
7230 Rigkær  9,7 10,7 2,1   22,5 
9190 Stilkege-krat      4,2 4,2 
9998 Skovbevokset 

tørvemose      15,8 15,8 
9999 Elle- og 

askeskov      0,9 0,9 
Hovedtotal 

 
0,4 18,9 28,3 2,3  21,0 70,9 

 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den tilstandsvurderede 
kortlagte habitatnatur generelt er fordelt over god til moderat tilstand. Omkring to tredjedele af den 
tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur er i moderat tilstand eller ringere. Skovhabitatnaturen er ikke 
tilstandsvurderet. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 101. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for inden for subregion N30-9. 
Fordeling er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke 
relevant. For hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den 
pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er relativt udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 4 ha af naturtypen, hvoraf 
lidt over halvdelen (2,4 ha) er i god tilstand (se Tabel 40). Surt overdrev findes især i den nordlige 
del af subregionen ved Hvornum, og den sydlige del af subregionen, syd for Hærup (se Figur 100). 
Surt overdrev i subregionen indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N30-9 ses af ovenstående figur, at der på dele af arealerne er en stor andel af 
middelhøje græsser og urter. Der er en vis andel af vedplanter på subregionens sure overdrev, men 
dette er naturligt og ønskeligt på naturtypen, og er derfor ikke en trussel alle steder. Af positive 
strukturer bør nævnes, at der ikke er registreret invasive arter på arealer med naturtypen i subregionen. 
Samtlige kortlagte arealer med surt overdrev i subregionen bliver plejet i form af græsning.  
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Figur 102. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for inden for subregion N30-9. Fordeling er 
vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 8 kildevæld i subregionen med et samlet areal på 10,5 ha, hvoraf to tredjedele er i 
moderat tilstand, og de resterende arealer er i god tilstand (se Tabel 40). Kildevældene findes især i 
den sydlige del af subregionen ved den vestlige del af Hærup Sø (se Figur 100). Subregionens 
kildevæld er alle lysåbne og indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N30-9 ses af ovenstående figur, at på en tredjedel af arealerne er der en for høj andel af 
middelhøje græsser og urter samt vedplanter i forhold til det optimale for naturtypen. Hele arealet er 
præget af en for stor andel af høje græsser og urter. I forhold til hydrologi er omtrent 90% af arealerne 
registreret med tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige 
grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd. Omkring en fjerdedel af arealerne 
som bliver plejet i form af græsning.  
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Figur 103. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N30-9. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Lidt under halvdelen af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er rigkær. Der er 
registreret 22,5 ha af naturtypen, hvoraf lidt over halvdelen (12,8 ha) er i moderat tilstand eller ringere 
(se Tabel 40). Rigkærene findes især på begge sider langs Skals Å, som går gennem subregionen, 
samt syd for Hærup Sø (se Figur 100). Subregionens rigkær indgår ikke i mosaik med andre 
naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N30-9 ses af ovenstående figur, at lidt over halvdelen af arealet med naturtypen er præget 
af en for stor andel af høje græsser og urter samt knap halvdelen har en for høj andel af vedplanter. 
Der er ikke konstateret invasive arter på subregionens rigkær. I forhold til hydrologi er der registreret 
tegn på afvanding på to tredjedele af arealet, og omkring 15% af arealet registreres som påvirket med 
tydelig effekt. Omtrent en tredjedel af subregionens rigkær bliver plejet primært i form af græsning.  
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5.3.10 Subregion N30-10, Nørreå V 

 
Af ovenstående figur ses, at inden for subregion N30-10 er der i forbindelse med NOVANA-
artsovervågning fundet fokusarterne gul stenbræk og blank seglmos. 

Fokusarten gul stenbræk er tidligere fundet i subregionen nord for Vinkel i 1993 og 1999. Som en del 
af NOVANA-artsovervågningen er den senere eftersøgt uden resultat i 2004, 2005, 2010 og 2011.  

Figur 104. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N30-10. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), skov-kontrolovervågning (grå/sort), 
effektovervågning (turkis), fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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På ovenstående figur ses, at blank seglmos tidligere har været registreret på samme lokalitet nord for 
Vinkel. Arten blev overvåget i 2006 og 2010. Den er eftersøgt på lokaliteten i 2018 uden fund. Den 
blev også eftersøgt, men ikke fundet, på en lokalitet nordvest for Vigstrup i 2006.  

Vindelsnegle blev eftersøgt, men ikke fundet, på to lokaliteter midt i subregionen i 2007 og 2013 ved 
Vinkel og 2018 ved Tapdrup syd. Overvågningen af vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 2018-
20, så yderligere fund kan ikke udelukkes. 

Der er en lysåben kontrolovervågningsstation inden for subregionen. St. 4658 Vinkel, der er udlagt 
for kildevæld, er overvåget i 2012 og 2018.  

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N30-10 kan ses af Figur 104.  

I subregion N30-10 er omkring 20% af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I nedenstående 
tabel ses, at størstedelen af det naturbeskyttede sø-areal er kortlagt habitatnatur, og lidt over en 
tredjedel af det naturbeskyttede moseareal er kortlagt habitatnatur. For eng er kun et mindre areal, i 
forhold til det naturbeskyttede engareal, kortlagt habitatnatur. 

Tabel 41. §3 beskyttet natur inden for subregion N30-10, hektar (ha). 
N30-10 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 13,8 259,6  133,5   406,8 

Beskyttet natur ej habitatnatur 3,6* 245,9 
 

81,2 
  

330,8 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen.  
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. 

Tabel 42. Habitatnatur inden for subregion N30-10, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. 
”(tom)” indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N30-10 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

3140 Kransnålalge-sø  2,0 0,0*    2,1 
3150 Næringsrig sø  6,0 0,3   0,0* 6,3 
3160 Brunvandet sø 1,3 0,6     1,9 
6410 Tidvis våd eng   0,3    0,3 
7140 Hængesæk  2,9     2,9 
7220 Kildevæld  0,1 1,0 0,0*   1,1 
7230 Rigkær 0,8 8,0 11,7    20,5 
9110 Bøg på mor      26,1 26,1 
9190 Stilkege-krat      4,1 4,1 
9998 Skovbevokset 

tørvemose      37,9 37,9 
9999 Elle- og 

askeskov      8,4 8,4 
Hovedtotal 

 
2,1 19,7 13,3 0,0*  76,4 111,5 

*areal <0,05ha. 
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I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den tilstandsvurderede 
kortlagte habitatnatur i subregionen er fordelt over god og moderat tilstand. Ydermere ses, at en 
mindre delmængde af habitatnaturen er i høj tilstand, hvilket udgøres af naturtyperne rigkær og 
brunvandet sø. Skovhabitatnaturen er ikke tilstandsvurderet. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbildes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver den 
mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst hydrologi 
osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er påvirket af 
gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere beskrivelse 
af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 

 
Figur 105. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N30-10. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 0,3 ha af naturtypen, som er i 
moderat tilstand (se Tabel 42). Tidvis våd eng findes på en lokalitet omtrent midt i subregionen, syd 
for Tapdrup (se Figur 104). Arealet indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N30-10 ses af ovenstående figur, at naturtypen på alle arealer har en lidt for høj andel 
af middelhøje og høje græsser og urter samt vedplanter i forhold til det optimale for naturtypen. Det 
er ikke registreret invasive arter på arealet med tidvis våd eng i subregionen. Naturtypen i subregionen 
bliver ikke plejet.  
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Figur 106. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N30-10. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 6 kildevæld i subregionen med et samlet areal på 1,1 ha, hvoraf størstedelen (1 ha) 
er i moderat tilstand, det resterende areal er i god tilstand (se Tabel 42). Kildevældene findes midt i 
subregionen, sydvest for Tapdrup (se Figur 104). Der er registreret tre lysåbne kildevæld og tre 
skovkildevæld. Subregionens kildevæld indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N30-10 ses af ovenstående figur, at størstedelen af arealerne har en lav andel af 
middelhøje græsser og urter. Andelen af høje græsser og urter er for høj i forhold til det optimale for 
naturtypen. Det samme er gældende for andelen med vedplanter for omtrent en fjerdedel af arealerne, 
dog er tre af seks kildevæld skovkildevæld, hvor dominans af vedplanter ikke skal ses som en trussel. 
I forhold til hydrologi er der i størstedelen af arealerne med kildevæld registreret tegn på afvanding, 
dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter 
knyttet til fugtig og våd. Der er ikke registreret nogen form for pleje af arealerne. 
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Figur 107. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N30-10. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring halvdelen af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er rigkær. Der er 
registreret 20,5 ha af naturtypen, hvoraf lidt over halvdelen (10,5 ha) er i høj eller god tilstand, og der 
resterende areal er i moderat tilstand (se Tabel 42). Rigkærene findes jævnt fordelt i subregionen, de 
største arealer findes især i den sydlige del (se Figur 104). Subregionens rigkær indgår ikke i mosaik 
med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N30-10 ses af ovenstående figur, at naturtypen generelt er præget af en for stor andel af 
høje græsser og urter, mens en mindre del har en for høj andel af vedplanter. Der er ikke konstateret 
invasive arter på subregionens rigkær. I forhold til hydrologi er der i størstedelen af arealerne med 
rigkær registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige 
grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Omtrent en tredjedel af arealet 
med rigkær bliver plejet primært i form af afgræsning.  
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5.3.11 Subregion N30-11, Nørreå Midt 

 
Der er ikke fundet nogen fokusarter inden for subregion N30-11 i forbindelse med NOVANA-
overvågningen. 

Gul stenbræk er eftersøgt en gang uden fund i 2009 på en lokalitet midt i subregionen, som led i 
artsovervågningsprogrammet. Vindelsnegle er eftersøgt ved Vejrumbro i den vestlige del af 
subregionen i årene 2006, 2013, 2014 og 2018. Ingen af de tre sneglearter blev fundet. Overvågningen 
af vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 2018-20, så yderligere fund kan ikke udelukkes. 

Figur 108. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N30-11. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), skov-kontrolovervågning (grå/sort), 
fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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Der er en lysåben kontrolovervågningsstation på overgangen mellem subregion N30-11 og N30-13. 
St. 4514 Ø Bakker, der er udlagt for tør hede, er overvåget i 2012. I den sydligste del af subregionen 
findes en skovstation, st. 3073, for elle-/askeskov. Den er overvåget fem gange i perioden fra 2007 
til 2015. 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N30-11 kan ses af Figur 108.  

I subregion N30-11 er omkring 20% af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I nedenstående 
tabel ses, at størstedelen af den naturbeskyttede hede er kortlagt habitatnatur, og over halvdelen af 
det naturbeskyttede overdrev er kortlagt habitatnatur. For sø og eng er kun et mindre areal i forhold 
til det naturbeskyttede areal af naturtypen kortlagt habitatnatur. 

Tabel 43. §3 beskyttet natur inden for subregion N30-11, hektar (ha). 
N30-11 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 19,6 244,8 48,3 137,0 3,5  453,2 

Beskyttet natur ej habitatnatur 18,0* 232,0 2,3 106,2 1,9 
 

360,2 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. 

Tabel 44. Habitatnatur inden for subregion N30-11, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. 
”(tom)” indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N30-11 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
Naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

3130 Søbred med 
småurter 

  
0,1 

   
0,1 

3150 Næringsrig sø 0,2 0,7 0,3 
  

0,0* 1,2 
3160 Brunvandet sø 0,0* 

     
0,0* 

4010 Våd hede 
 

0,6 
    

0,6 
4030 Tør hede 

 
21,7 1,6 

   
23,3 

5130 Enekrat 
 

4,0 
    

4,0 
6230 Surt overdrev 

 
2,2 0,3 

   
2,5 

7140 Hængesæk 
 

0,1 
    

0,1 
7220 Kildevæld 

 
0,1 0,0* 0,5 

  
0,6 

7230 Rigkær 
 

1,6 12,3 2,2 
  

16,1 
9160 Ege-blandskov 

     
2,9 2,9 

9190 Stilkege-krat 
     

10,5 10,5 
9998 Skovbevokset 

tørvemose 

     
26,1 26,1 

9999 Elle- og 
askeskov 

     
11,2 11,2 

Hovedtotal 
 

0,2 30,9 14,8 2,7 
 

50,8 99,3 
*areal <0,05ha. 
 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den tilstandsvurderede 
kortlagte habitatnatur generelt er i god eller moderat tilstand. Omkring en tredjedel af den 
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tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur er i moderat eller ringe tilstand. Der ses yderligere af 
ovenstående tabel, at en stor del af den tilstandsvurderede habitatnatur består af tør hede, som er i god 
tilstand. Skovhabitatnaturen er ikke tilstandsvurderet. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbildes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver den 
mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst hydrologi 
osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er påvirket af 
gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere beskrivelse 
af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 

 
Figur 109. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N30-11. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 2,5 ha af naturtypen, hvoraf 
størstedelen (2,2 ha) er i god tilstand, det resterende areal er i moderat tilstand (se Tabel 44). Surt 
overdrev findes på tre lokaliteter i subregionen, en vest for Øby og to øst for Øby (se Figur 108). Surt 
overdrev i subregionen indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N30-11 ses af ovenstående figur, at andelen af middelhøje græsser og urter på 
størstedelen af arealet kun er for høj i forhold til det optimale for naturtypen på godt 10 % af arealet. 
På størstedelen af arealerne med surt overdrev er der en lav andel af høje græsser og urter samt 
vedplanter. Der er registreret vedplanter på hele arealet, men et vist indslag af vedplanter er naturligt 
og ønskeligt på naturtypen, og er derfor ikke en trussel alle steder. På 10% af arealet med surt overdrev 
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er der dog registeret for høj andel af vedplanter i forhold til det optimale for naturtypen. Der er 
ligeledes registreret en forekomst af invasive arter på en mindre del af arealet. Hele arealet med 
naturtypen bliver plejet i form af græsning.  

 

 
Figur 110. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N30-11. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 5 kildevæld i subregionen med et samlet areal på ca. 0,6 ha, hvoraf størstedelen (0,5 
ha) er i ringe tilstand, det resterende areal er i god tilstand (se Tabel 44). To af fem kildevæld er 
skovkildevæld. Kildevældene findes især midt i subregionen, nordøst for Torsager (se Figur 108), og 
indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N30-11 ses af ovenstående figur, at naturtypen er præget af tilgroning af høje græsser og 
urter på størstedelen af arealet. På lidt over en tredjedel af arealerne er der en høj andel af vedplanter, 
dette areal udgøres dog af skovkildevældene og er ikke en trussel. I forhold til hydrologi er der på 
størstedelen af arealet med kildevæld registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere 
eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. 
Der er ikke registreret pleje på størstedelen af naturtypen i subregionen.  

 



Baselinerapport LIFE IP – Natureman 

Side 154 af 271 

 
Figur 111. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N30-11. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Rigkær er relativt udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 16 ha af naturtypen, hvoraf 
størstedelen (14,5 ha) er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 44). Rigkærene findes især midt i 
subregionen, nord og øst for Torsager (se Figur 108). Subregionens rigkær indgår ikke i mosaik med 
andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N30-11 ses af ovenstående figur, at naturtypen generelt er præget af en kraftig tilgroning 
af høje græsser og urter og for en større del af arealet også stor en for høj andel af vedplanter. Der er 
ikke registreret invasive arter på subregionens rigkær. I forhold til hydrologi er der på omtrent alle 
arealer registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige 
grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Der er ligeledes ikke registreret 
pleje på størstedelen af rigkærene i subregionen.  
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5.3.12 Subregion N30-12, Nørreå Ø 

Af ovenstående figur ses, at inden for subregion N30-12 er der i forbindelse med NOVANA-
artsovervågning fundet fokusarterne gul stenbræk og kildevældsvindelsnegl.  

Gul stenbræk er blevet overvåget næsten årligt i perioden 2004-2016 i Hammershøj Kær. Arten blev 
kun fundet én gang i denne periode, i 2012. Blank seglmos blev eftersøgt i 2006 i Hammershøj Kær 
uden fund.  

Figur 112. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N30-12. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben 
= art eftersøgt, men ikke fundet).  
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Vindelsnegle er blevet overvåget i 2006, 2007 og 2013 i Hammershøj Kær. Kildevældsvindelsnegl 
blev fundet i 2013, de øvrige arter af vindelsnegle er ikke fundet på lokaliteten. Overvågningen af 
vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 2018-20, så yderligere fund kan ikke udelukkes. 

Der er en lysåben kontrolovervågningsstation inden for subregionen. St. 4664 Hammershøj Kær, 
beliggende i den nordøstlige del af subregionen, er udlagt som rigkær og overvåget i 2012 og 2018.  

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N30-12 kan ses af Figur 112.  

I subregion N30-12 er omkring 10% af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I nedenstående 
tabel ses, at størstedelen af det naturbeskyttede sø og overdrev er kortlagt habitatnatur, og omkring 
20% af det naturbeskyttede moseareal er kortlagt habitatnatur. For eng er kun et mindre areal i forhold 
til det naturbeskyttede engareal kortlagt habitatnatur. 

Tabel 45. §3 beskyttet natur inden for subregion N30-12, hektar (ha). 
N30-12 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 3,3 137,0 4,1 101,3 3,4  249,2 

Beskyttet natur ej habitatnatur 1,3* 134,1 4,1 79,5 1,5 
 

220,5 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. 

Tabel 46. Habitatnatur inden for subregion N30-12, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. 
”(tom)” indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N30-12 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

3130 Søbred med 
småurter 

 
0,6 0,1 

  
0,1 0,8 

3150 Næringsrig sø 0,0* 0,4 0,0* 
  

0,2 0,6 
3160 Brunvandet sø 0,2 

     
0,2 

5130 Enekrat 
  

1,0 
   

1,0 
6230 Surt overdrev 2,3 

     
2,3 

6410 Tidvis våd eng 
 

0,0* 
    

0,0* 
7140 Hængesæk 

  
0,3 

   
0,3 

7220 Kildevæld 
 

0,2 0,6 
   

0,8 
7230 Rigkær 

 
3,0 3,0 

   
5,9 

9190 Stilkege-krat 
     

0,4 0,4 
9998 Skovbevokset 

tørvemose 

     
22,5 22,5 

9999 Elle- og 
askeskov 

     
0,4 0,4 

Hovedtotal 
 

2,5 4,2 5,0 
  

23,6 35,2 
*areal <0,05ha. 
 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for lidt over halvdelen af den tilstandsvurderede 
kortlagte habitatnatur i subregionen er fordelt over høj og god tilstand. Lidt under halvdelen af den 
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tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur er i moderat tilstand. Skovhabitatnaturen er ikke 
tilstandsvurderet. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbildes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver den 
mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst hydrologi 
osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er påvirket af 
gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere beskrivelse 
af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 

 
Figur 113. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N30-12. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er relativt udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 2,3 ha af naturtypen. Hele 
arealet for naturtypen er i høj tilstand (se Tabel 46). Surt overdrev er kortlagt som en lokalitet i den 
sydlige del af subregionen, nordvest for Løvskal (se Figur 112). Lokaliteten indgår i mosaik med 
enekrat. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N30-12 ses af ovenstående figur, at naturtypen på hele arealet har en lav andel 
af middelhøje og høje græsser og urter, mens der er en for stor andel af vedplanter på subregionens 
sure overdrev. Et vist indslag af vedplanter er naturligt og ønskeligt på naturtypen, og er derfor ikke 
en trussel alle steder. Der er registreret en forekomst af invasive arter på hele arealet. Hele arealet 
med surt overdrev bliver plejet i form af græsning.  
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Figur 114. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N30-12. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 0,05 ha (ca. 500 m2) af 
naturtypen. Hele arealet for naturtypen er i god tilstand (se Tabel 46). Tidvis våd eng er kortlagt som 
en mindre lokalitet i den sydlige del af subregionen, nordvest for Løvskal (se Figur 112). De tidvist 
våde enge i subregionen indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N30-12 ses af ovenstående figur, at naturtypen på hele arealet har en tilnærmelsesvis 
passende andel af middelhøje og høje græsser og urter. Hele det kortlagte areal bliver plejet i form af 
afgræsning. Der er ikke registreret invasive arter, uhensigtsmæssigt hydrologi eller direkte 
påvirkninger i arealet med tidvis våd eng.  

 

 



Baselinerapport LIFE IP – Natureman 

Side 159 af 271 

 
Figur 115. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N30-12. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 2 kildevæld i subregionen med et samlet areal på ca. 0,8 ha, hvoraf størstedelen (0,6 
ha) er i moderat tilstand, det resterende areal er i god tilstand (se Tabel 46). Kildevældene findes især 
i den sydvestlige del af subregionen, nordvest for Løvskal (se Figur 112). Subregionens kildevæld 
indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N30-12 ses af ovenstående figur, at en fjerdedel af arealet med naturtypen er præget af en 
for høj andel af middelhøje græsser og urter, samt hele arealet generelt er præget af en tilgroning af 
høje græsser og urter. Herudover ses også en begyndende tilgroning med vedplanter, som er for høj i 
forhold til det optimale for kildevæld. I forhold til hydrologi er der på hele af arealet med kildevæld 
registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, 
og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Der er på størstedelen af arealet 
registreret pleje i form af afgræsning, men på tre fjerdedele af arealet er græsningsintensiteten meget 
lav.  
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Figur 116. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N30-12. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring halvdelen af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er rigkær. Der er 
registreret ca. 6 ha af naturtypen, hvoraf halvdelen er i god tilstand og det resterende areal er i moderat 
tilstand (se Tabel 46). Rigkærene findes udelukkende i den nordlige del af subregionen (se Figur 112). 
Subregionens rigkær indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N30-12 ses af ovenstående figur, at halvdelen af arealerne med naturtypen er præget af en 
for stor andel af høje græsser og urter. På godt en fjerdedel af arealet med rigkær er der registeret en 
for lidt høj andel af vedplanter i forhold til det optimale for naturtypen. Der er ikke registreret invasive 
arter på subregionens rigkær.  

I forhold til hydrologi er alle arealer med rigkær registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form 
af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og 
våd bund. Der er ikke registreret pleje på størstedelen af naturtypen i subregionen.  

 

 

 



Baselinerapport LIFE IP – Natureman 

Side 161 af 271 

5.3.13 Subregion N30-13, Velds Møllebæk 

 
Af ovenstående figur ses, at inden for subregion N30-13 er der i forbindelse med NOVANA-
artsovervågning fundet fokusarterne gul stenbræk og blank seglmos. 

Gul stenbræk er fundet hvert år i perioden 2004-2017 og igen i 2019 ved Kvorning Mølle syd for 
Mollerup, som led i artsovervågningsprogrammet og levestedskortlægningen. Ved Kvorning Mølle 
har blank seglmos i forbindelse med artsovervågningsprogrammet været overvåget i årene 2006, 

Figur 117. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N30-13. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), skov-kontrolovervågning (grå/sort), 
fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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2010, 2013, 2015 og i 2019. Ydermere er blank seglmos eftersøgt syd for Velds i 2006, men ikke 
fundet.  

Vindelsnegle er eftersøgt flere steder i subregionen nær Velds, syd for Mollerup og ved Hammershøj 
Tegl i årene 2006, 2007, 2013 og 2014. Ingen af de tre sneglearter blev fundet. Overvågningen af 
vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 2018-20, så yderligere fund kan ikke udelukkes. 

Der er en lysåben kontrolovervågningsstation på overgangen mellem subregion N30-11 og N30-13. 
St. 4514, der er udlagt for tør hede, er overvåget i 2012. I den nordvestlige del af subregionen findes 
en skovstation, st. 3066, for ege-blandskov. Den er overvåget årligt fra 2007-2010 og i 2012. 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N30-13 kan ses af Figur 117. 

I subregion N30-13 er omkring 20% af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I nedenstående 
tabel ses, at størstedelen af det naturbeskyttede sø-areal er kortlagt habitatnatur, lidt under halvdelen 
af det naturbeskyttede overdrev er kortlagt habitatnatur, og omkring en tredjedel af det 
naturbeskyttede hede og moseareal er kortlagt habitatnatur. For eng er kun et mindre areal i forhold 
til det naturbeskyttede engareal kortlagt habitatnatur. 

Tabel 47. §3 beskyttet natur inden for subregion N30-13, hektar (ha). 
N30-13 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 6,4 213,3 5,7 181,2 19,7  426,2 

Beskyttet natur ej habitatnatur 1,9* 207,2 3,8 120,9 11,3 
 

345,0 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. 
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Tabel 48. Habitatnatur inden for subregion N30-13, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. 
”(tom)” indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N30-13 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

3140 Kransnålalge-sø  0,0*     0,0* 
3150 Næringsrig sø 0,1 2,3 2,0   0,2 4,6 
3160 Brunvandet sø 0,1     0,0* 0,1 
4010 Våd hede  1,4     1,4 
4030 Tør hede  18,6 0,0*    18,6 
5130 Enekrat  0,5 0,1    0,6 
6230 Surt overdrev  3,6 1,2 1,6   6,4 
6410 Tidvis våd eng  0,5     0,5 
7140 Hængesæk   0,4    0,4 
7220 Kildevæld  1,3 9,3 1,8   12,3 
7230 Rigkær  2,8 11,9 3,7   18,3 
9160 Ege-blandskov      13,5 13,5 
9190 Stilkege-krat      47,5 47,5 
9998 Skovbevokset 

tørvemose      41,4 41,4 
9999 Elle- og 

askeskov      1,4 1,4 
Hovedtotal 

 
0,1 31,2 24,9 7,0  104,0 167,2 

*areal <0,05ha. 
 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den tilstandsvurderede 
kortlagte habitatnatur i subregionen generelt er fordelt over god og moderat tilstand. Omkring 
halvdelen af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur er i moderat eller ringere. Det ses 
yderligere, at naturtilstanden for størstedelen af tør hede, som udgør en tredjedel af det 
tilstandsvurderede habitatnatur, er i god tilstand. Skovhabitatnatur er ikke tilstandsvurderet. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbildes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver den 
mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst hydrologi 
osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er påvirket af 
gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere beskrivelse 
af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 



Baselinerapport LIFE IP – Natureman 

Side 164 af 271 

 
Figur 118. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N30-13. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 6,4 ha af naturtypen, hvoraf lidt 
over halvdelen (3,6 ha) er i god tilstand, de resterende arealer er i moderat tilstand eller ringere (se 
Tabel 48). Surt overdrev findes især i den nordvestlige del af subregionen, omkring Velds (se Figur 
117). Surt overdrev i subregionen indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N30-13 ses af ovenstående figur, at en større del af naturtypen generelt er præget 
af tilgroning med middelhøje græsser og urter. På en fjerdedel af arealerne ses tilgroning med høje 
græsser og urter samt spredt forekomst af invasive arter. På knap en tredjedel af arealerne med surt 
overdrev er andelen af vedplanter for høj i forhold til det optimale for naturtypen. Halvdelen af arealet 
med surt overdrev bliver plejet i form af græsning.  
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Figur 119. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N30-13. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, i det der er kortlagt én lokalitet på 0,5 ha. Hele arealet 
er i god tilstand (se Tabel 48). Den tidvis våde eng findes i den østligste del af subregionen (se Figur 
117). Den tidvis våde eng i subregionen indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N30-13 ses af ovenstående figur, at naturtypen har en for høj andel af middelhøje 
græsser og urter. Andelen af høje græsser og urter er kun lidt for høj i forhold til det optimale for 
naturtypen. Der er ikke registreret invasive arter, uhensigtsmæssigt hydrologi eller direkte 
påvirkninger i arealet med tidvis våd eng. Der er ikke registreret pleje på naturtypen i subregionen.  
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Figur 120. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N30-13. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 13 kildevæld i subregionen med et samlet areal på 12,3 ha, hvoraf størstedelen (11 
ha) er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 48). Kildevældene findes jævnt fordelt i den nordlige 
del af subregionen (se Figur 117). Subregionens kildevæld er primært ikke i mosaik med andre 
naturtyper på nær en lokalitet i den vestlige del af subregionen, hvor kildevæld indgår i mosaik med 
rigkær i den vestlige del af subregionen. Der er tre kildevæld ud af de 13 som er skovkildevæld. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N30-13 ses af ovenstående figur, at ca. en tredjedel af arealet med naturtypen har en for 
høj andel af middelhøje urter og alle arealerne med naturtypen er under tilgroning af høje urter og 
græsser. Trods de tre skovkildevæld, som udgør kategori ”5)” for tilgroning med vedplanter, er 
andelen af vedplanter på omtrent to tredjedele af arealet med subregionens kildevæld ligeledes for 
høj i forhold til det optimale for naturtypen. Der er registreret en forekomst af invasive arter på en 
mindre del af arealet (<10%). I forhold til hydrologi er der på omtrent alle arealer med kildevæld 
registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, 
og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Omkring 20 % af arealerne bliver 
plejet i form af græsning.  
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Figur 121. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N30-13. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Rigkær er relativt udbredt i subregionen, idet der er registreret 18,3 ha af naturtypen, hvoraf 
størstedelen (16 ha) er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 48). Rigkærene findes jævnt fordelt 
over det meste af subregionen (se Figur 117). En af subregionens rigkær indgår i mosaik med 
kildevæld. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N30-13 ses af ovenstående figur, at naturtypen generelt er under kraftig tilgroning af høje 
græsser og urter. Der ses, også en tilgroning med vedplanter på knap halvdelen af arealet af 
subregionens rigkær. Der er ikke registreret invasive arter i naturtypen. I forhold til hydrologi er der 
i størstedelen af alle arealer med rigkær registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af 
perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd 
bund. Omkring 20% af arealerne med rigkær bliver plejet primært i form af græsning.  
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5.3.14 Subregion N30-14, Fussingø 

 
Der er ikke fundet nogen fokusarter inden for subregion N30-14 i forbindelse med NOVANA-
overvågningen. 

I forbindelse med NOVANA-artsovervågning er gul stenbræk eftersøgt, men ikke fundet, ved Læsten 
Kær i 2004, 2005, 2012 og 2014. Vindelsnegle er eftersøgt ved Læsten i 2005 og 2014. Ingen af de 
tre sneglearter blev fundet. Overvågningen af vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 2018-20, så 
yderligere fund kan ikke udelukkes. 

Figur 122. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N30-14. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), skov-kontrolovervågning (grå/sort), 
effektovervågning (turkis), fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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I subregion N30-14 findes 6 overvågningsstationer for lysåben natur. Ved Læsten Bakker, sydvest 
for Læsten, findes to overvågningsstationer. St. 1271 med surt overdrev overvåget i 2008, 2012 og 
2014, samt st. 1288 med tørvelavning og overvåget i 2006 og 2012. 

I subregionen omkring Fussing Sø er der fire kontrolovervågningsstationer. To stationer, st. 1272 og 
st. 4578 med surt overdrev. St. 1272 Over Fussingø er overvåget i 2009, 2012 og 2014 samt st. 4578 
Fussingsø er overvåget i 2012. St. 4545 Skals er udlagt for kalkoverdrev og overvåget i 2012, mens 
st. 1300 Øf Fussing Sø er udlagt for rigkær og overvåget i 2009, 2012 og 2014. 

Øst for Volstrup findes en skovkontrolovervågningsstation, st. 3023, hvor bøg på mor er overvåget 
fem gange i perioden 2007-2012. 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N30-14 kan ses af Figur 122.  

I subregion N38-1 er omkring en fjerdedel af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I 
nedenstående tabel ses, at størstedelen af de naturbeskyttede hede og mose er kortlagt habitatnatur, 
og omkring halvdelen af det naturbeskyttede overdrev er kortlagt habitatnatur. For sø og eng er kun 
et mindre areal i forhold til det naturbeskyttede naturtypeareal kortlagt habitatnatur. 

Tabel 49. §3 beskyttet natur inden for subregion N30-14, hektar (ha). 
N30-14 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 253,8 186,2 35,3 128,9 38,4  642,7 

Beskyttet natur ej habitatnatur 238,1* 174,0 1,8 39,4 21,4 
 

474,7 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. I subregionen findes også Fussing sø som er > 5ha og derfor ikke 
behandles yderligere i denne baselinerapport.   
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Tabel 50. Habitatnatur inden for subregion N30-14, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. 
”(tom)” indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N30-14 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

3150 Næringsrig sø 0,3 3,0 0,0   0,4 3,8 
3160 Brunvandet sø 1,4 0,3    1,6 3,3 
4030 Tør hede  0,2     0,2 
5130 Enekrat  0,3     0,3 
6210 Kalkoverdrev  0,5 1,2    1,7 
6230 Surt overdrev 31,4 9,5 1,3 0,4   42,5 
6410 Tidvis våd eng  0,3 0,4    0,7 
7120 Nedbrudt 

højmose  3,7 3,7    7,4 
7140 Hængesæk   1,8 0,0   1,8 
7150 Tørvelavning   1,2    1,2 
7220 Kildevæld  0,0 0,3 0,1   0,4 
7230 Rigkær 0,5 8,9 4,4 4,0   17,7 
9110 Bøg på mor      10,2 10,2 
9120 Bøg på mor med 

kristtorn      33,8 33,8 
9130 Bøg på muld      185,3 185,3 
9160 Ege-blandskov      45,2 45,2 
9190 Stilkege-krat      23,2 23,2 
9998 Skovbevokset 

tørvemose      58,5 58,5 
9999 Elle- og 

askeskov      35,5 35,5 
Hovedtotal 

 
33,6 26,7 14,3 4,4  393,7 472,8 

 *areal <0,05ha 
 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den tilstandsvurderede 
kortlagte habitatnatur i subregionen generelt er fordelt over høj og god tilstand. Omkring 20 % af det 
tilstandsvurderede habitatnatur er i moderat tilstand eller ringere. Skovhabitatnatur er ikke 
tilstandsvurderet.  

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbildes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver den 
mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst hydrologi 
osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er påvirket af 
gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere beskrivelse 
af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 123. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kalkoverdrev inden for subregion N30-14. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Kalkoverdrev er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 1,7 ha af naturtypen, hvoraf 
størsteparten (1,2) er i moderat tilstand og det resterende areal er i god tilstand (se Tabel 50). 
Kalkoverdrevene findes på to lokaliteter, nord for Fussing Sø og nordvest for Volstrup (se Figur 122). 
Subregionens kalkoverdrev indgår ikke i mosaik med andre naturtyper.  

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for 
kalkoverdrev i subregion N30-14 ses af ovenstående figur, at naturtypen er præget af tilgroning med 
middelhøje og høj græsser og urter. Det er dog positivt, at der ikke er registreret invasive arter i 
naturtypen. Omtrent en tredjedel af arealet med kalkoverdrev er under pleje i form af afgræsning. Der 
ses ligeledes af ovenstående figur, at omkring tre fjerdedele af arealet med kalkoverdrev er udsat for 
direkte påvirkning i mindre grad. Påvirkningen er registreret som randpåvirkning fra naboarealer. 
Direkte påvirkning vurderes at udgøre en delvis trussel for dele af subregionens kalkoverdrev i 
moderat tilstand. 
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Figur 124. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N30-14. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring halvdelen af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er surt overdrev. 
Der er registreret 42,5 ha af naturtypen, hvoraf størstedelen (40,9 ha) er i høj eller god tilstand (se 
Tabel 50). Surt overdrev findes primært i den nordvestlige del af subregionen samt en mindre 
delmængde nordøst for Fussing Sø (se Figur 122). Surt overdrev i subregionen indgår ikke i mosaik 
med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N30-14 ses af ovenstående figur, at naturtypen på de fleste arealer har en lav 
andel af middelhøje og høje græsser og urter. På næsten hele arealet af subregionens sure overdrev er 
der en for stor andel vedplanter i forhold til optimale for naturtypen. Der er kun registreret en 
forekomst af invasive arter på en meget lille del af arealet. Næsten hele arealet med naturtypen bliver 
plejet i form af græsning.  

I subregionen findes fire mindre lokaliteter med surt overdrev, som er i moderat til ringe tilstand. 
Størsteparten af disse har en tilgroning af middelhøje og høje græsser og urter samt tilgroning af 
vedplanter samt en mindre forekomst af invasive arter. Der er ikke registreret pleje på størstedelen af 
disse arealer. 
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Figur 125. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N30-14. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 0,7 ha af naturtypen, hvoraf 
halvdelen er i moderat tilstand og det resterende er i god tilstand (se Tabel 50). De tidvist våde enge 
findes på to lokaliteter hhv. ved Mølledam, nordvest for Fussingø og øst for Fussing Sø (se Figur 
122). De tidvist våde enge i subregionen indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N30-14 ses af ovenstående figur, at naturtypen på de fleste arealer har en passende 
andel af middelhøje græsser og urter. Andelen af høje græsser og urter er for høj på lidt over halvdelen 
af arealerne i forhold til det optimale for naturtypen. For omtrent halvdelen af arealet med tidvis våd 
eng er andelen med vedplanter lidt for høj i forhold til det optimale for naturtypen. Det er positivt, at 
ikke er registeret invasive arter på de kortlagte arealer med naturtypen. I forhold til hydrologi er der 
på omtrent 60% af arealet registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-
funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Omkring en 
tredjedel af de tidvis våde enge i subregionen bliver plejet i form af afgræsning eller slåning.  
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Figur 126. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N30-14. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 6 kildevæld i subregionen med et samlet areal på ca. 0,4 ha, hvoraf næsten hele 
arealet er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 50). Kildevældene findes i den sydlige del af 
subregionen syd for Fussing Sø (se Figur 122). Subregionens kildevæld indgår ikke i mosaik med 
andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N30-14 ses af ovenstående figur, at omtrent halvdelen af naturtypen er under en tilgroning 
med middelhøje og høje græsser og urter, samt ca. 20% er under begyndende tilgroning med 
vedplanter. Det er positivt, at der hverken er konstateret uhensigtsmæssig hydrologi på de kortlagte 
arealer med kildevæld. Der er ikke registreret pleje på størstedelen af naturtypen i subregionen. Der 
ses ligeledes af ovenstående figur, at omkring 20% af arealet med kildevæld er under kraftig direkte 
påvirkning. Påvirkningen er registreret som randpåvirkning fra gødskning af naboarealer. Denne 
påvirkning vurderes ligeledes at udgøre en trussel for de berørte områder med kildevæld i 
subregionen. 
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Figur 127. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N30-14. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Rigkær er relativt udbredt i subregionen, idet der er registreret 17,7 ha af naturtypen, hvoraf lidt over 
halvdelen (9,4 ha) er i høj eller god tilstand og det resterende areal er i moderat tilstand eller ringere 
(se Tabel 50). Rigkærene findes især i den østlige del af subregionen, øst for Fussing Sø (se Figur 
122). Subregionens rigkær indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N30-14 ses af ovenstående figur, at cirka halvdelen af arealet med naturtypen er præget af 
en for stor andel af høje græsser og urter. Omkring en tredjedel af arealet har en for høj andel af 
vedplanter i forhold til det optimale for naturtypen. Der er ikke registreret invasive arter på 
subregionens rigkær. I forhold til hydrologi registreres omtrent 60% af arealet med rigkær med tegn 
på afvanding, heraf er 10% af arealerne påvirket af afvanding med en tydelig effekt og 50% af arealet 
registreret med tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige 
grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Der er registreret en relativt 
høj randpåvirkning fra gødskning af naboarealer på en af mindre del (<10%) af arealet med 
naturtypen. Omkring to tredjedele af subregionens rigkær bliver plejet i form af afgræsning og 
slåning.  
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5.3.15 Subregion N30-15, Bjerregrav 

 
Af ovenstående figur ses, at inden for subregion N30-15 er der i forbindelse med NOVANA og 
kommunal besigtigelse fundet fokusarten rustskæne. 

Rustskæne er fundet s syd for Ørrild i forbindelse med besigtigelser og kortlægning af lysåben natur 
i 2005, 2011 og 2017, samt eftersøgt i 2009, men ikke fundet. Vindelsnegle er eftersøgt to steder i 
subregionen, syd for Ørrild og ved Bjerregrav Mose, syd for Kousted. Sump- og skæv-vindelsnegl er 
eftersøgt i 2005, 2006 og 2013, kildevældsvindelsnegl er kun eftersøgt i 2013. Ingen af de tre 

Figur 128. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N30-15. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), effektovervågning (turkis), fokusarter 
(rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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sneglearter blev fundet. Overvågningen af vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 2018-20, så 
yderligere fund kan ikke udelukkes. 

Der er en lysåben kontrolovervågningsstation i subregionen, st. 4671 Skals. Stationen er udlagt som 
rigkær og er overvåget i 2012 og 2018.  

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N30-15 kan ses af Figur 128.  

I subregion N30-15 er omkring 15% af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I nedenstående 
tabel ses, at halvdelen af det naturbeskyttede overdrev er kortlagt habitatnatur, og omkring 20% af 
det naturbeskyttede sø og moseareal er kortlagt habitatnatur. For eng er kun et mindre areal i forhold 
til det naturbeskyttede engareal kortlagt habitatnatur. 

Tabel 51. §3 beskyttet natur inden for subregion N30-15, hektar (ha). 
N30-15 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 134,4 302,9  391,5 2,6  831,4 

Beskyttet natur ej habitatnatur 106,9* 290,9 
 

312,2 1,3 
 

711,4 

*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. 

Tabel 52. Habitatnatur inden for subregion N30-15, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. 
”(tom)” indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N30-15 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

3130 Søbred med 
småurter 

 
0,4 0,5 

   
0,9 

3140 Kransnålalge-sø 
 

0,5 
    

0,5 
3150 Næringsrig sø 3,4 9,4 0,5 

  
12,1 25,3 

3160 Brunvandet sø 0,2 
    

1,0 1,2 
6230 Surt overdrev 

  
1,5 1,1 

  
2,6 

6410 Tidvis våd eng 
  

2,7 
   

2,7 
7140 Hængesæk 

 
1,8 4,2 1,3 

  
7,3 

7220 Kildevæld 
 

0,2 
    

0,2 
7230 Rigkær 

 
8,6 25,0 1,2 

  
34,7 

9998 Skovbevokset 
tørvemose 

     
46,6 46,6 

9999 Elle- og 
askeskov 

     
0,7 0,7 

Hovedtotal 
 

3,6 20,7 34,4 3,6 
 

60,4 122,6 
 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den tilstandsvurderede 
kortlagte habitatnatur er fordelt over god og moderat tilstand. Over halvdelen af den 
tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur er i moderat tilstand eller ringere. En del af habitatnaturen 
for sø og skov er ikke tilstandsvurderet. 
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I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbildes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver den 
mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst hydrologi 
osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er påvirket af 
gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere beskrivelse 
af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 

 
Figur 129. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N30-15. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 2,6 ha af naturtypen. 
Naturtilstanden for surt overdrev i subregionen er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 52). Surt 
overdrev findes i den nordlige del af subregionen (se Figur 128). Surt overdrev i subregionen indgår 
ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N30-15 ses af ovenstående figur, at omkring halvdelen af arealet med naturtypen 
er præget af en for stor andel af middelhøje græsser og urter i forhold til det optimale for naturtypen. 
En tredjedel af arealet med surt overdrev er under begyndende tilgroning med høje græsser og urter 
samt der er registeret en spredt forekomst af invasive arter. Der er en vis andel af vedplanter på de 
fleste af subregionens sure overdrev, men et vist indslag af vedplanter er naturligt og ønskeligt på 
naturtypen, og er derfor ikke en trussel alle steder. På omtrent en tredjedel af arealet med surt overdrev 
i subregionen er andelen af vedplanter dog for højt i forhold til det optimale for naturtypen. Lidt over 
halvdelen af arealet med surt overdrev bliver plejet i form af græsning.  
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Der ses ligeledes af ovenstående figur, at omkring halvdelen af arealet med surt overdrev er under 
relativ kraftig direkte påvirkning. Det drejer sig om den største kortlagte lokalitet af surt overdrev i 
subregionen, som er i ringe tilstand. Den direkte påvirkning er registreret som randpåvirkning fra 
gødskning af naboarealer. Direkte påvirkning vurderes at udgøre en trussel for det berørte areal med 
surt overdrev i subregionen. 

 
Figur 130. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N30-15. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 2,7 ha af naturtypen. Hele 
arealet er i moderat tilstand (se Tabel 52). De tidvist våde enge findes i den sydvestlige del af 
subregionen (se Figur 128). De tidvist våde enge i subregionen indgår ikke i mosaik med andre 
naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N30-15 ses af ovenstående figur, at naturtypen på en tredjedel af arealet har en for 
høj andel af høje græsser og urter i forhold til det optimale for naturtypen. Der er ikke registreret 
invasive arter på arealerne med tidvis våd eng. I forhold til hydrologi er der i hele arealet registreret 
tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig 
med dominans af arter knyttet til fugtig bund. Omkring to tredjedele af naturtypen i subregionen 
bliver plejet ved at der tages slæt.  
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Figur 131. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N30-15. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret ét lysåbent kildevæld i subregionen med et areal på ca. 0,2 ha. Hele arealet med 
naturtypen er i god tilstand (se Tabel 52). Kildevældet findes i den sydøstlige del af subregionen, nord 
for Kousted Å (se Figur 128). Subregionens kildevæld indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N30-15 ses af ovenstående figur, at andelen af middelhøje græsser og urter kun lidt for 
høj i forhold til det optimale for naturtypen. Naturtypen har en passende andel af høje græsser og 
urter. Der er ikke registreret invasive arter, uhensigtsmæssigt hydrologi eller direkte påvirkninger i arealet 
med kildevæld samt hele det kortlagte areal bliver plejet i form af afgræsning.  
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Figur 132. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N30-15. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring halvdelen af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er rigkær. Der er 
registreret 34,7 ha af naturtypen, hvoraf tre fjerdedele er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 52). 
Rigkærene findes jævnt fordelt over subregionen. Særligt i den nordlige del af subregionen findes 
nogle store områder med rigkær (se Figur 128). Subregionens rigkær indgår ikke i mosaik med andre 
naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N30-15 ses af ovenstående figur, at størstedelen af arealerne med naturtypen er under 
tilgroning med høje græsser og urter samt ca. halvdelen af arealet med rigkær har en for høj andel af 
vedplanter i forhold til det optimale for naturtypen. Der er ikke registreret invasive arter i naturtypen. 
I alle arealer med rigkær i subregionen er der registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af 
perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd 
bund. Godt 60 % af arealet bliver plejet i større eller mindre grad i form af græsning, slæt eller slåning, 
men kun for ca. 30 % af arealet er den nuværende drift tilstrækkelig.  
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5.3.16 Subregion N30-16, Glenstrup Sø 

Af ovenstående figur ses, at inden for subregion N30-16 er der i forbindelse med NOVANA fundet 
fokusarterne skæv vindelsnegl, kildevældsvindelsnegl, sumpvindelsnegl og rustskæne.  

Vindelsnegle er eftersøgt på 6 lokaliteter nord og øst for Glenstrup Sø i perioden 2005-2014. 
Kildevældsvindelsnegl blev fundet i 2006 og 2019 i Kravdal nord for søen, og er eftersøgt men ikke 

Figur 133. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N30-16. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), skov-kontrolovervågning (grå/sort), 
effektovervågning (turkis), fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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fundet i 2013. Ved True, syd blev kildevældsvindelsnegl fundet i 2007, men ikke ved den 
efterfølgende eftersøgning i 2014, og ved Kærhøj ved Brødløs blev den fundet i 2007, men ikke i 
2013 og 2019. Sumpvindelsnegl er eftersøgt ved alle 6 lokaliteter i perioden 2005 til 2014, men kun 
fundet ved Brødløs V i 2005 og 2019. Skæv vindelsnegl er ligeledes eftersøgt ved alle 6 lokaliteter, 
og fundet i Brødløs V og Ø i 2005, arten er dog ikke genfundet i 2019. 

Rustskæne blev fundet nordvest for True Sø i forbindelse med kortlægning af habitatnaturtyper i 2005 
og er siden registreret ved Miljøstyrelsens kortlægning af naturtyper i 2011. 

Der er to lysåbne kontrolovervågningsstationer i subregionen, begge udlagt for surt overdrev. St. 5444 
i Kravdal vest for Holmgård er overvåget i 2013, mens st. 1084 nord for Glenstrup Sø er overvåget i 
2007, 2012 og 2014.  

Der er lavet effektovervågning på to lokaliteter i 2018, nord for Glenstrup og syd for Svenstrup. Det 
drejer sig begge om to forekomster med ferskeng.  

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N30-16 kan ses af Figur 133.  

I subregion N30-16 er omkring 15% af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I nedenstående 
tabel ses, at omkring halvdelen af de naturbeskyttede hede og moseareal er kortlagt habitatnatur, og 
cirka en tredjedel af det naturbeskyttede overdrev og engareal er kortlagt habitatnatur. 

Tabel 53. §3 beskyttet natur inden for subregion N30-16, hektar (ha). 
N30-16 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 350,3 71,3 3,4 166,6 25,5   617,2 

Beskyttet natur ej habitatnatur 349,8* 48,7 2,1 98,2 16,8 
 

515,5 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. I subregionen findes også Glenstrup sø som er > 5ha og derfor ikke 
behandles yderligere i denne baselinerapport.   
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Tabel 54. Habitatnatur inden for subregion N30-16, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. 
”(tom)” indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N30-16 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

3150 Næringsrig sø  0,1    0,2 0,3 
4030 Tør hede   0,9    0,9 
6210 Kalkoverdrev   1,0    1,0 
6230 Surt overdrev  2,5 7,2 0,7   10,4 
6410 Tidvis våd eng  0,3     0,3 
7140 Hængesæk  0,1 0,7    0,7 
7220 Kildevæld  0,4 0,6 0,4   1,4 
7230 Rigkær  24,8 30,4 0,2   55,4 
9998 Skovbevokset 

tørvemose      6,3 6,3 
9999 Elle- og 

askeskov      6,0 6,0 
Hovedtotal 

 
 28,2 40,8 1,4  12,6 83,0 

 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den kortlagte habitatnatur i 
subregionen er fordelt over god og moderat tilstand. Lidt over halvdelen af den tilstandsvurderede 
kortlagte habitatnatur er i moderat tilstand eller ringere. Skovhabitatnaturen er ikke tilstandsvurderet. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbildes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver den 
mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst hydrologi 
osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er påvirket af 
gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere beskrivelse 
af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 134. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kalkoverdrev inden for subregion N30-16. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Kalkoverdrev er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret én lokalitet på ca. 1 ha. 
Kalkoverdrevet er i moderat tilstand (se Tabel 54). Kalkoverdrevet findes omtrent midt i subregionen 
lige øst for Glenstrup Sø (se Figur 133). Subregionens kalkoverdrev indgår ikke i mosaik med andre 
naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for 
kalkoverdrev i subregion N30-16 ses af ovenstående figur, at størstedelen af arealet med naturtypen 
har en for stor andel af middelhøj græs- og urtevegetation. Ligeledes er andelen af vedplanter for høj 
på næsten hele arealet med kalkoverdrev. Der ses yderligere af ovenstående figur, at der ikke er 
registreret invasive arter på arealer med naturtypen i subregionen. Størstedelen af kalkoverdrevet er 
under pleje i form af afgræsning, samme andel er ligeledes påvirket af eutrofiering i mindre grad. 
Påvirkningen er registreret som direkte gødskning eller tilskudsfodring og randpåvirkning fra 
gødskning af naboarealer.  
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Figur 135. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N30-16. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er relativt udbredt i subregionen, idet der er registreret 10,4 ha af naturtypen, hvoraf tre 
fjerdedele er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 54). Surt overdrev findes især i den nordvestlige 
del af subregionen (se Figur 133). Surt overdrev i subregionen indgår ikke i mosaik med andre 
naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N30-16 ses af ovenstående figur, at naturtypen er delvist truet af tilgroning. På 
en større del af subregionens sure overdrev er der en for stor andel af middelhøje græsser og urter i 
forhold til, hvad der er optimalt for naturtypen. Andelen af høje græsser og urter samt vedplanter er 
på omtrent halvdelen af arealet med surt overdrev for høj i forhold til det optimale for naturtypen. 
Der er ikke registreret invasive arter på arealet med surt overdrev i subregionen. Omkring 20% af 
naturtypen i subregionen bliver plejet i form af græsning.  
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Figur 136. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N30-16. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret én lokalitet på 0,3 ha., som er 
i god tilstand (se Tabel 54 ). Den tidvis våde eng findes den østlige del af subregionen, nordvest for 
True (se Figur 133). Tidvist våd eng indgår ikke i mosaik med andre naturtyper i subregionen. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N30-16 ses af ovenstående figur, at naturtypen har en passende andel af middelhøje 
græsser og urter. Andelen af høje græsser og urter er for høj i forhold til det optimale for naturtypen. 
Der er ikke registreret invasive arter på naturtypen. I forhold til hydrologi er alle arealer med tidvis 
våd eng i subregionen registreret med tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-
funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig bund. Der er ikke 
registreret pleje på naturtypen i subregionen.  
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Figur 137. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N30-16. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 13 kildevæld i subregionen med et samlet areal på 1,4 ha, hvoraf størstedelen (1 ha) 
er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 54). Kildevældene findes især i den østlige del af 
subregionen, øst for Vester Tørslev (se Figur 133). En af subregionens kildevæld indgår i mosaik 
med rigkær. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N30-16 ses af ovenstående figur, at halvdelen af arealet med naturtypen har en lidt for 
høj andel af middelhøje græsser og urter samt hele arealet er under tilgroning af høje græsser og urter. 
Knap halvdelen af arealet med kildevæld i subregionen har en for høj andel af vedplanter i forhold til 
det optimale for naturtypen, dog er kun ét af 13 kildevæld skov kildevæld. I forhold til hydrologi er 
der i omtrent to tredjedele af arealet med kildevæld registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i 
form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig 
og våd bund. En fjerdedel af arealerne bliver plejet i form af græsning. 

 



Baselinerapport LIFE IP – Natureman 

Side 189 af 271 

 
Figur 138. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N30-16. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring tre fjerdedele af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er rigkær. Der 
er registreret 55,4 ha af naturtypen, hvoraf ca. halvdelen (27,9 ha) er i moderat tilstand eller ringere 
og det resterende areal er i god tilstand (se Tabel 54). Rigkærene findes især i den østlige del af 
subregionen, øst for Glenstrup Sø (se Figur 133). En af subregionens rigkær indgår i mosaik med 
kildevæld. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N30-16 ses af ovenstående figur, at naturtypen generelt er præget af en tilgroning af høje 
græsser og urter samt en for stor andel af vedplanter i forhold til det optimale for naturtypen. Det er 
registreret invasive arter på en mindre del af arealerne med rigkær i subregionen. I forhold til 
hydrologi registreres størstedelen af arealet som påvirket af afvanding. Cirka 15% af arealerne med 
rigkær registreres som påvirket af afvanding med en tydelig effekt, hvor det forekommer, vil det 
påvirke naturtilstanden for subregionens rigkær negativt. På omtrent alle de øvrige arealer er der 
registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, 
og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Det er positivt at halvdelen af 
subregionens rigkær bliver plejet, hvilket primært sker i form af afgræsning.  
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5.3.17 Subregion N30-17, Sdr. Onsild Enge 

Der er ingen NOVANA-data for fokusarter inden for den pågældende subregion i Naturdatabasen. 

Ud over kortlægningsdata for habitatnatur findes der inden for subregionen NOVANA-data for tre 
mindre områder med effektovervågning på i alt ca. 0,5 ha (se Figur 139) med hhv. ferskeng og ikke 
§3-natur. Effektovervågningen er udført i 2018 i et område 1,3 km syd for Ulstrup.  

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N30-17 kan ses af Figur 139.  

Figur 139. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N30-17. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), effektovervågning (turkis) og fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men 
ikke fundet).  
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I subregion N30-17 er omkring 15% af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I nedenstående 
tabel ses, at lidt under halvdelen af det naturbeskyttede sø-areal er kortlagt habitatnatur. 

Tabel 55. §3 beskyttet natur inden for subregion N30-17, hektar (ha). 
N30-17 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 8,5 229,2  202,3 1,2  441,0 

Beskyttet natur ej habitatnatur 4,7* 204,4 
 

165,7 1,2 
 

375,9 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. 

Tabel 56. Habitatnatur inden for subregion N30-17, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. 
”(tom)” indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N30-17 Naturtilstand 
Naturtype nr. Habitat- 

naturtype 
I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

3150 Næringsrig sø 0,4 3,2 0,4   0,4 4,3 
6230 Surt overdrev   0,3    0,3 
7140 Hængesæk  2,8 19,7 0,1   22,6 
7220 Kildevæld  0,1 0,3    0,4 
7230 Rigkær  16,8 9,5 4,0   30,4 
9190 Stilkege-krat      1,3 1,3 
9998 Skovbevokset 

tørvemose      5,3 5,3 
9999 Elle- og 

askeskov      2,1 2,1 
Hovedtotal 

 
0,4 22,9 30,1 4,1  9,2 66,8 

 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den kortlagte habitatnatur i 
subregionen er fordelt over god til moderat tilstand. Lidt over halvdelen af den tilstandsvurderede 
kortlagte habitatnatur er i moderat tilstand eller ringere. Skovhabitatnaturen er ikke tilstandsvurderet. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbildes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver den 
mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst hydrologi 
osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er påvirket af 
gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere beskrivelse 
af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 



Baselinerapport LIFE IP – Natureman 

Side 192 af 271 

 
Figur 140. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N30-17. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret én lokalitet på 0,3 ha, som er i 
moderat tilstand (se Tabel 56). Det sure overdrev findes i den sydlige del af subregionen, syd for hvor 
Vorning Å løber sammen med Skals Å (se Figur 139). Surt overdrev i subregionen indgår ikke i 
mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N30-17 ses af ovenstående figur, at der er en for stor tilgroning med middelhøje 
græsser og urter i forhold til det optimale for naturtypen. Der er mindre andel af vedplanter på 
subregionens sure overdrev, men et vist indslag af vedplanter er naturligt og ønskeligt på naturtypen 
og er derfor ikke en trussel. Der er registreret forekomst af invasive arter på arealet. Der er ikke 
registreret pleje på naturtypen i subregionen.  
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Figur 141. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N30-17. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 3 lysåbne kildevæld i subregionen med et samlet areal på ca. 0,4 ha, hvoraf 
størstedelen (0,3 ha) er i moderat tilstand og det resterende areal er i god tilstand (se Tabel 56). 
Kildevældene findes i den nordvestligste og den sydvestlige del af subregionen (se Figur 139). 
Subregionens kildevæld indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N30-17 ses af ovenstående figur, at størstedelen af arealet med kildevæld er præget af 
tilgroning med middelhøje græsser og urter samt vedplanter. I forhold til hydrologi er der i omtrent 
tre fjerdedele af arealerne registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-
funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Omkring 
20% af arealerne med kildevæld bliver plejet i form af græsning.  

 

 



Baselinerapport LIFE IP – Natureman 

Side 194 af 271 

 
Figur 142. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N30-17. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Over halvdelen af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er rigkær. Der er 
registreret 30,4 ha af naturtypen, hvoraf lidt over halvdelen af arealet er i god tilstand og det resterende 
areal er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 56). Rigkærene findes især i den sydlige del af 
subregionen, langs Vorning Å og Skals Å (se Figur 139). Hovedparten af subregionens rigkær indgår 
ikke i mosaik med andre naturtyper. Fire rigkær indgår i mosaik med hængesæk.  

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N30-17 ses af ovenstående figur, at naturtypen generelt er præget af en for stor andel af 
høje græsser og urter og vedplanter på hhv. halvdelen og en tredjedel af arealet med rigkær. Der er 
ikke er registreret invasive arter på subregionens rigkær. I forhold til hydrologi er der i trefjerdedele 
af arealet registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige 
grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund, en mindre andel af arealet 
(<5%) er påvirket med en tydelig effekt. Lidt over halvdelen af arealet bliver plejet i form af græsning, 
slæt eller slåning.  

Der ses ligeledes af ovenstående figur, at omkring 20% af arealet med rigkær er påvirket af 
eutrofiering, hvor 15% af arealet med rigkær er kraftigt påvirket. Påvirkningen er registreret som 
direkte gødskning eller tilskudsfodring og randpåvirkning fra gødskning af naboarealer. Direkte 
påvirkning vurderes at udgøre en trussel for subregionens rigkær, der er kraftigt påvirket.  
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5.3.18 Subregion N30-18, Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning 

Der er ikke fundet nogen fokusarter inden for subregion N30-18 i forbindelse med NOVANA-
overvågningen. 

Vindelsnegle blev eftersøgt to steder ved Ulbjerg Klint i 2013 uden fund. Der findes ingen data i 
Naturdatabasen for øvrige fokusarter inden for subregionen. Overvågningen af vindelsnegle er ikke 
afsluttet for perioden 2018-20, så yderligere fund kan ikke udelukkes. 

Figur 143. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N30-18. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), effektovervågning (turkis) og 
fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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Der findes tre lysåbne kontrolovervågningsstationer inden for subregionen. St. 1205 Ulbjerg Klint 
indeholder kalkoverdrev og er overvåget i årene 2009, 2012 og 2014. St. 4010 Sundstrup ved 
Virksund Broen med strandvold med flerårige urter, der er undersøgt i 2012 og 2018. I den sydligste 
del af subregionen ligger st. 4577 Lynderup med surt overdrev, der er overvåget i 2012. 

I 2018 blev der lavet effektovervågning på to lokaliteter med strandeng inden for subregionen. 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N30-18 kan ses af Figur 143.  

I subregion N30-18 er størstedelen af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I ovenstående tabel 
ses, at størstedelen af det naturbeskyttede overdrev og strandeng er kortlagt habitatnatur, og omkring 
halvdelen af det naturbeskyttede moseareal er kortlagt habitatnatur. 

Tabel 57. §3 beskyttet natur inden for subregion N30-18, hektar (ha). 
N30-18 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 2,0 26,0 7,3 19,5 79,4 88,8 223,0 

Beskyttet natur ej habitatnatur 1,9* 18,2 0,9 8,9 18,3 29,1 77,2 

*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. 

Tabel 58. Habitatnatur inden for subregion N30-18, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. 
”(tom)” indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N30-18 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

1220 Strandvold med 
flerårige 

 
0,4 10,5 

   
11,0 

1230 Kystklint/klippe 
 

2,2 
    

2,2 
1330 Strandeng 

  
12,9 

   
12,9 

2110 Forklit 
   

2,5 
  

2,5 
2130 Grå/grøn klit 

 
2,3 

    
2,3 

3140 Kransnålalge-sø 
 

0,0* 
    

0,0* 
3150 Næringsrig sø 

 
0,1 

    
0,1 

4030 Tør hede 
 

6,0 
    

6,0 
6210 Kalkoverdrev 

 
30,0 14,8 3,4 

  
48,2 

6230 Surt overdrev 10,8 28,0 3,9 
   

42,8 
6410 Tidvis våd eng 

 
1,7 

    
1,7 

7220 Kildevæld 0,2 0,4 3,9 0,2 
  

4,7 
7230 Rigkær 

 
10,6 9,1 0,3 

  
20,0 

9190 Stilkege-krat 
     

3,7 3,7 
Hovedtotal 

 
11,1 81,8 55,1 6,4 

 
3,7 158,1 

*areal <0,05ha. 
 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den kortlagte habitatnatur i 
subregionen er i god og moderat tilstand. Godt 11 % er i høj tilstand mens lidt over en tredjedel af alt 
kortlagt habitatnatur er i moderat tilstand eller lavere. Skovhabitatnatur er ikke tilstandsvurderet. 
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I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbildes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver den 
mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst hydrologi 
osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er påvirket af 
gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere beskrivelse 
af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 

 
Figur 144. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kalkoverdrev inden for subregion N30-18. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring en tredjedel af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er kalkoverdrev. 
Der er registreret 48,2 ha af naturtypen, hvoraf ca. to tredjedele er i god tilstand og det resterende 
areal er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 58). Kalkoverdrevene findes på og nord for Ulbjerg 
Klint i den nordlige del af subregionen (se Figur 143). Et af subregionens kalkoverdrev indgår i 
mosaik med surt overdrev. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for 
kalkoverdrev i subregion N30-18 ses af ovenstående figur, at knap to tredjedele af arealet med 
naturtypen har en for stor andel af middelhøj græs- og urtevegetation i forhold til det optimale for 
naturtypen. Andelen af vedplanter er passende. Et vist indslag af vedplanter er naturligt og ønskeligt 
på denne naturtype og er derfor ikke en trussel alle steder. Der ses yderligere af ovenstående figur, at 
der er registreret tilstedeværelse af invasive arter på størstedelen af arealerne med kalkoverdrev i 
subregionen. Næsten hele arealet med naturtypen bliver plejet i form af græsning. Der ses ligeledes 
af ovenstående figur, at størstedelen af arealerne med kalkoverdrev er påvirket af eutrofiering, 
omtrent 40% af arealet med kalkoverdrev er forholdsvis kraftigt påvirket. Påvirkningen er registreret 
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som direkte gødskning eller tilskudsfodring og randpåvirkning fra gødskning af naboarealer. Direkte 
påvirkning vurderes at udgøre en trussel for subregionens rigkær, der er kraftigt påvirket. 

 
Figur 145. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N30-18. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring en fjerdedel af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er surt overdrev. 
Der er registreret 42,8 ha af naturtypen, hvoraf ca. to tredjedele er i høj eller god tilstand (se Tabel 
58). Surt overdrev findes jævnt fordelt over hele subregionen, over halvdelen af subregionens sure 
overdrev findes dog nord for Virksundbroen (se Figur 143). Tre af subregionens sure overdrev indgår 
mosaik med hhv. rigkær og kalkoverdrev. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N30-18 ses af ovenstående figur, at der er registreret en for stor tilgroning af 
middelhøje græsser og urter på knap en tredjedel af arealet, mens tilgroning med høje græsser eller 
urter kun er et problem på under 10 % af arealet. Der er en passende andel af vedplanter på 
størsteparten af arealet med surt overdrev. Der er registreret en tilstedeværelse af invasive arter på en 
omtrent halvdelen af arealet. Næsten hele arealet med naturtypen bliver plejet i form af græsning.  

Der ses ligeledes af ovenstående figur, at lidt under halvdelen af arealet med surt overdrev er påvirket 
af eutrofiering, omtrent en fjerdedel er kraftigt påvirket. Påvirkningen er registreret som direkte 
gødskning eller tilskudsfodring og randpåvirkning fra gødskning af naboarealer. Arealet, der er 
kraftigt påvirket, udgøres af én relativ stor lokalitet, hvor den beregnede naturtilstand samlet set er 
god. Hvor en direkte påvirkning er til stede vil det påvirke naturtilstanden negativt.  
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Figur 146. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N30-18. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 1,7 ha af naturtypen, som er i 
god tilstand (se Tabel 58). De tidvist våde enge findes især i den nordlige del af subregionen, nord 
for Virksundbroen (se Figur 143). En af tre lokaliteter for tidvis våd eng indgår mosaik med rigkær, 
de resterende lokaliteter indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N30-18 ses af ovenstående figur, at naturtypen på de fleste arealer har en passende 
andel af middelhøje og høje græsser og urter samt vedplanter. Der er registreret en tilstedeværelse af 
invasive arter på det meste af arealet med tidvis våd eng i subregionen. I forhold til hydrologi er der 
i størstedelen af arealet med tidvis våd eng registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af 
perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd 
bund. Størstedelen af arealet med tidvis våd eng er relativt kraftigt påvirket af eutrofiering. 
Påvirkningen er registreret som direkte gødskning eller tilskudsfodring. Næsten hele arealet med 
tidvis våd eng bliver plejet, primært i form af afgræsning.  
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Figur 147. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N30-18. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 11 kildevæld i subregionen med et samlet areal på 4,7 ha, hvoraf størstedelen (4,1 
ha) er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 58). Ét kildevæld ved Ulbjerg Klint er i høj 
naturtilstand. Kildevældene findes især midt i subregionen, både nord og syd for Virksundbroen (se 
Figur 143). Tre af 11 kildevæld i subregionen indgår i mosaik med rigkær. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N30-18 ses af ovenstående figur, at størsteparten af arealet med naturtypen er præget af 
tilgroning af middelhøje og høje græsser og urter samt også vedplanter på halvdelen af arealet. Det 
skal dog noteres, at der er to skovkildevæld blandt de 11 kortlagte kildevæld, der er medvirkende til 
den forholdsvis høje andel af vedplanter på omtrent halvdelen af arealet med kildevæld. Det er 
positivt at der kun på en mindre del af arealet (<5%) med kildevæld er registeret invasive arter. I 
forhold til hydrologi er der på omtrent 60% af arealerne med kildevæld registreret tegn på afvanding, 
dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter 
knyttet til fugtig og våd bund. Tre fjerdedele af arealet med naturtypen er under pleje, primært i form 
af afgræsning, men kun på en mindre del er græsningen registreret som tilstrækkelig.  



Baselinerapport LIFE IP – Natureman 

Side 201 af 271 

 
Figur 148. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N30-18. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Rigkær er relativt udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 20 ha af naturtypen, hvoraf 
halvdelen er i god tilstand og det resterende areal er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 18). 
Rigkærene findes jævnt fordelt i subregionen (se Figur 143). Halvdelen af subregionens rigkær indgår 
i mosaik primært med kildevæld, men også enkelte steder med surt overdrev og tidvis våd eng. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N30-18 ses af ovenstående figur, at naturtypen på en stor del af arealet er præget af 
tilgroning med høje græsser og urter. På knap 10 % af arealet er der registreret tilgroning med 
vedplanter. På størstedelen af arealet med tidvis våd eng er der ikke registreret invasive arter. I forhold 
til hydrologi er omkring to tredjedele registreret påvirkning med afvanding. Omtrent en tredjedel 
registreres som påvirket med en tydelig effekt og ca. 10% registreres som påvirket med en udbredt 
effekt. Hvor dette fremkommer vil det påvirke naturtilstanden negativt. Der ses ligeledes af 
ovenstående figur, at omkring en fjerdedel af arealet med rigkær er påvirket af eutrofiering i en mindre 
grad. Påvirkningen er registreret som direkte gødskning eller tilskudsfodring og randpåvirkning fra 
gødskning af naboarealer. Det er positivt, at ca. 80 % af subregionens rigkær bliver plejet, primært i 
form af afgræsning.  
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6 Natura 2000-område nr. 32 Sønder Lem Vig og Geddal 
Strandenge. 

Natura 2000-området ligger i Skive og Holstebro Kommuner og omfatter habitatområde nr. 32 
Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge.  

Figur 149. Oversigt over Natura 2000-område nr. 32. Habitatområder inden for N32 er vist med grøn skravering. 
Med blåt er vist subregionen inden for Natura2000-området. 
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6.1 Områdebeskrivelse 
Sønder Lem Vig er en tidligere fjordarm som nu er en sø omgivet af lavtliggende landområder. Sønder 
Lem Vig er afskåret fra Limfjorden med en dæmning og afvandes med pumpe. Søen er omgivet af 
en sammenhængende stor og tæt rørsump, samt kulturenge med mindre partier med rigkær. Der findes 
desuden flere regulerede vandløb i området. 

Geddal Strandenge er tidligere forsøgt drænet og opdyrket, men efter et naturgenopretningsprojekt i 
90'erne henligger det i dag som genskabte strandenge med et meget rigt fugleliv. Ud mod Venø Bugt 
er der et lavt dige. Dette sikrer, at engene ikke bliver oversvømmet i fuglenes yngletid. Ved normale 
vinterstorme går vandet fra fjorden over diget og oversvømmer engene. Her vokser derfor planter, 
der er tilpasset den saltholdige jord. 

 

6.2 Grænsejusteringer for området 
I 2018 blev der vedtaget en række ændringer af habitat- og fuglebeskyttelsesområdernes grænser. De 
opdaterede grænser, der er gældende pr. 1. november 2018, kan ses på Danmarks Miljøportal og 
Miljøstyrelsens MiljøGIS løsninger.  

Habitatområde H32 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge er blevet udvidet med 8 ha. Området er 
således udvidet med mindre tilstødende naturarealer af surt overdrev sydøst for Hostrup Strand. 
Området blev i forbindelse med grænsejusteringsprocessen desuden foreslået reduceret med 51 ha i 
form af intensivt drevne landbrugsarealer og kulturenge nordvest for Egebjerg. De arealer, der 
foreslås udtaget, skal beskyttes indtil Europa-Kommissionen har godkendt dem, og arealerne er derfor 
stadig en del af habitatområdet.   

Områdegrænserne er berigtiget og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
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6.3 Status for naturtyper og arter 

6.3.1 Subregion N32-1, Sdr. Lem Vig 

 

Der er ikke fundet nogen fokusarter inden for subregion N32-1 i forbindelse med NOVANA-
overvågningen. 

Vindelsnegle blev eftersøgt ved Birkedal i subregionens nordvestlige del i 2013 uden fund. Engsnarre 
er eftersøgt, men heller ikke fundet i subregionen. Overvågningen af vindelsnegle er ikke afsluttet for 
perioden 2018-2021, så yderligere fund kan ikke udelukkes. 

Figur 150. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N32-1. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), effektovervågning (turkis), fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men 
ikke fundet)   
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Der er lavet effektovervågning i det nordvestlige del af subregion i 2018, hvilket drejer sig som én 
station med ferskeng. 

Inden for subregionen findes én lysåben kontrolovervågningsstation. Der er tale om st. 4660, der er 
udlagt for rigkær og overvåget i 2012 og 2018.  

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion 32-1 kan ses af ovenstående figur.  

I subregion N32-1 er omkring 10% af den beskyttede natur kortlagt som habitatnatur. I nedenstående 
tabel ses, at størstedelen af det naturbeskyttet overdrev er kortlagt som habitatnatur, og lidt under en 
fjerdedel af det naturbeskyttet moseareal er kortlagt som habitatnatur. For sø og eng er kun mindre 
arealer i forhold til det naturbeskyttet areal kortlagt habitatnatur.  

Tabel 59. §3 beskyttet natur inden for subregion N32-1, hektar (ha). 
N32-1 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 114,8 66,3 0,0* 92,9 23,2  297,3 

Beskyttet natur ej habitatnatur 114,7** 61,5 0,0* 72,2 7,4 
 

255,9 

*areal <0,05 ha. **Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan 
arealet af habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. I subregionen findes også en del af Sønder Lem Vig som er > 5ha og 
derfor ikke behandles yderligere i denne baselinerapport.   

Tabel 60. Habitatnatur inden for subregion N32-1, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N32-1 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

1220 Strandvold med 
flerårige 

 
0,8 1,9 

   
2,7 

1330 Strandeng 
  

1,7 
   

1,7 
3150 Næringsrig sø 

     
0,1 0,1 

4030 Tør hede 
 

0,8 
    

0,8 
6230 Surt overdrev 

 
10,2 4,5 

   
14,7 

6410 Tidvis våd eng 0,7 2,3 
    

3,0 
7140 Hængesæk 

 
0,3 

    
0,3 

7220 Kildevæld 
  

0,2 
   

0,2 
7230 Rigkær 0,2 3,0 19,0 1,8 

  
24,0 

Hovedtotal 
 

0,9 17,3 27,4 1,8 
 

0,1 47,4 
 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den kortlagte habitatnatur i 
subregionen er i god eller moderat tilstand med hovedvægt på en moderat tilstand. Omtrent to 
tredjedele af habitatnaturen er beregnet til at være i moderat tilstand eller ringere. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
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hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 

 
Figur 151. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N32-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er relativt udbredt i Subregionen, idet der er registreret 14,7 ha af naturtypen, hvoraf 
størstedelen (10,2 ha) er i god tilstand, og det resterende areal er i moderat tilstand (se Tabel 60). Surt 
overdrev findes i den sydvestlige del af subregionen (se Figur 150). Halvdelen af de sure overdrev i 
subregionen indgår i mosaik med hhv. tidvis våd eng og tør hede. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N32-1 ses af ovenstående figur, at på en større del af subregionens sure overdrev 
er der en for stor andel af middelhøje græsser og urter i forhold til det optimale for naturtypen. Der 
er en for stor andel af vedplanter på omtrent 20% af subregionens sure overdrev. Der er registreret en 
forekomst af invasive arter på omtrent en tredjedel af arealet med surt overdrev, heraf er halvdelen 
udbredt. Hele arealet med naturtypen bliver plejet i form af græsning.  
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Figur 152. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N32-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 3 ha af naturtypen, som er i høj 
eller god tilstand (se Tabel 60). De tidvist våde enge findes især i den sydvestlige del af subregionen 
(se Figur 150). Halvdelen af de tidvist våde enge i subregionen indgår i mosaik med surt overdrev. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N32-1 ses af ovenstående figur, at dækningen af middelhøje græsser og urter samt 
vedplanter ligger inden for det optimale for naturtypen. På halvdelen af arealet er andelen af høje 
græsser og urter for høj i forhold til det optimale for naturtypen. Der er ikke registreret invasive arter 
på arealerne. I forhold til hydrologi er der på tre fjerdedele af arealerne registreret tegn på afvanding, 
dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter 
knyttet til fugtig og våd bund. Næsten samtlige kortlagte arealer med tidvis våd eng bliver plejet i 
form af afgræsning.  
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Figur 153. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N32-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 1 kildevæld i subregionen med et samlet areal på ca. 0,2 ha, som er i moderat tilstand 
(se Tabel 60). Kildevældet findes i den nordvestlige del af subregionen, tæt på subregionens 
afgræsning mod nord (se Figur 150). Subregionens kildevæld indgår ikke i mosaik med andre 
naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N32-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen er præget af en for stor andel af høje græsser 
og urter på størstedelen af arealet, som kan udgøre en trussel mod naturtypen. I forhold til hydrologi 
er kildevældet i subregionen registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller 
ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Hele 
naturtypen bliver plejet i form af græsning.  
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Figur 154. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N32-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring halvdelen af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er rigkær. Der er 
registreret 24 ha af naturtypen, hvoraf ca. størstedelen (19 ha) er i moderat tilstand eller ringere (se 
Tabel 60). Rigkærene findes især på nordsiden af Sønder Lem Vig tæt på subregionens afgrænsning 
(se Figur 150). Subregionens rigkær indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N32-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen generelt er præget af en for stor andel af høje 
græsser og urter og vedplanter. Der er registreret en forekomst af invasive arter på en mindre del af 
subregionens rigkær. På omtrent samme andel af arealet med rigkær, dog ikke samme lokalitet, er der 
registreret direkte påvirkning fra landbrugsdrift. På alle arealer med rigkær er der registreret tegn på 
uhensigtsmæssigt hydrologi, lidt over en tredjedel registreres som påvirket med en tydelig effekt, 
hvilket må betragtes som en trussel mod naturtypen. De resterende arealer er registreret med tegn på 
afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med 
dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Størstedelen af arealet bliver plejet, primært i form 
af afgræsset.   
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7  Natura 2000-område nr. 33 Tjele Langsø og Vinge Møllebæk 

Natura 2000-området ligger i Viborg Kommune og omfatter habitatområde nr. 33 Tjele Langsø og 
fuglebeskyttelsesområde nr. 16 Tjele Langsø. 

Figur 155. Oversigt over Natura 2000-område nr. 33. Fuglebeskyttelsesområder inden for N33 er vist med lilla 
skravering, habitatområder er vist med grøn skravering. Med blåt er vist subregionen inden for Natura2000-
området. 
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7.1 Områdebeskrivelse 
Natura 2000-området Tjele Langsø og Vinge Møllebæk er en del af Skals Å systemet, og omfatter 
både et habitatområde og et fuglebeskyttelsesområde. Habitatområdet domineres arealmæssigt og 
landskabeligt helt overvejende af selve Tjele Langsø på 409 ha med tilgrænsende ellesumpe. Rundt 
om søen ligger flere større eller mindre arealer med rigkær, der i varierende grad er under tilgroning. 
Den sydøstlige del af habitatområdet omfatter Vinge Mølle med mølledam og omkringliggende stejle 
overdrevsskrænter. Langs Vinge Møllebæk findes en række meget vigtige rigkærs-, kildevælds- og 
overdrevslokaliteter med sjældne arter, herunder bl.a. blank seglmos. 

Fuglebeskyttelsesområdet omfatter primært selve søen. 

7.2 Grænsejusteringer for området 
I 2018 blev der vedtaget en række ændringer af habitat- og fuglebeskyttelsesområdernes grænser. De 
opdaterede grænser, der er gældende pr. 1. november 2018, kan ses på Danmarks Miljøportal og 
Miljøstyrelsens MiljøGIS løsninger.  

Fuglebeskyttelsesområde F16 Tjele Langsø er udvidet med 2 ha og reduceret med 632 ha. Området 
er reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer vest og sydvest for søen som sædgæs ikke længere 
bruger i nævneværdigt omfang.  

Habitatområde H33 Tjele Langsø og Vinge Møllebæk er blevet udvidet med 8 ha i form af mindre 
naturarealer med bl.a. surt overdrev. Området blev i forbindelse med grænsejusteringsprocessen 
desuden foreslået reduceret med 4 ha intensivt drevne landbrugsarealer og et lokalplanlagt areal. De 
arealer, der foreslås udtaget, skal beskyttes indtil Europa-Kommissionen har godkendt dem, og 
arealerne er derfor stadig en del af habitatområdet.   

Områdegrænserne er desuden berigtiget og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
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7.3 Status for naturtyper og arter 

7.3.1 Subregion N33-1, Vinge 

 
Af ovenstående figur ses, at inden for subregion N33-1 er der i forbindelse med NOVANA-
artsovervågning fundet fokusarten blank seglmos. 

Figur 156 Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N33-1. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), skov-kontrolovervågning (grå/sort), 
effektovervågning (turkis), fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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Blank seglmos er i forbindelse med artsovervågningsprogrammet overvåget 5 gange fra 2006-2019 
(i 2006, 2010, 2012, 2015 og 2019) ved Vinge Mølledam og Vinge Møllebæk og er desuden 
registreret i forbindelse med kortlægning af naturtyper, hvor den er fundet flere gange.  

Ved Vinge Mølle er alle tre arter af vindelsnegle eftersøgt i 2014 uden fund, sump- og skæv 
vindelsnegl blev ligeledes eftersøgt i 2006. Overvågningen af vindelsnegle er ikke afsluttet for 
perioden 2018-2021, så yderligere fund kan ikke udelukkes. 

Inden for subregionen findes tre lysåbne kontrolovervågningsstationer og to skovstationer. Der er tale 
om st. 5377 Syd for Tjele Langsø og st. 5378 udlagt for surt overdrev vest for Vinge og overvåget i 
2013 og 2019, samt en st. 4669 Tjele Langsø Ø længst mod nordøst i subregionen overvåget for 
rigkær i 2012 og 2018. Skovstationerne er udlagt som hhv. skovbevokset tørvemose, st. 3071, samt 
elle- og askeskov, st. 3072, og er overvåget 5 gange i årene 2007-2015.  

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion 33-1 kan ses af Figur 156.  

I subregion N33-1 er lidt over halvdelen af den beskyttede natur kortlagt som habitatnatur. I 
nedenstående tabel ses, at størstedelen af det naturbeskyttet sø-areal er kortlagt som habitatnatur, og 
omkring to tredjedel af det naturbeskyttet mose og overdrev er kortlagt som habitatnatur. For eng er 
kun et mindre areal, i forhold til det naturbeskyttet engareal, kortlagt som habitatnatur. 

Tabel 61. §3 beskyttet natur inden for subregion N33-1, hektar (ha). 
N33-1 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 2,0 23,2  131,1 9,3  165,6 

Beskyttet natur ej habitatnatur 0,2* 20,9 
 

54,6 3,3 
 

79,0 

*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. 
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Tabel 62. Habitatnatur inden for subregion N33-1, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N33-1 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

3130 Søbred med 
småurter 

  
1,7 

   
1,7 

3150 Næringsrig sø 
  

0,1 
   

0,1 
3160 Brunvandet sø 

  
0,0* 

   
0,0* 

6230 Surt overdrev 2,5 2,5 0,9 
   

5,9 
7220 Kildevæld 0,2 3,8 0,1 0,0* 

  
4,1 

7230 Rigkær 
 

19,3 5,9 0,5 
  

25,7 
9110 Bøg på mor 

     
1,8 1,8 

9160 Ege-blandskov 
     

2,9 2,9 
9190 Stilkege-krat 

     
3,8 3,8 

9998 Skovbevokset 
tørvemose 

     
14,6 14,6 

9999 Elle- og 
askeskov 

     
41,7 41,7 

Hovedtotal 
 

2,6 25,6 8,7 0,6 
 

64,9 102,4 
*areal <0,05ha. 
 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den tilstandsvurderede 
kortlagte habitatnatur i subregionen er i høj eller god tilstand. Omkring en fjerdedel af det 
tilstandsvurderede habitatnatur er beregnet til at være i moderat eller ringe tilstand. 
Skovhabitatnaturen er ikke tilstandsvurderet. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 157. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N33-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er relativt udbredt i subregionen, idet der er registreret 5,9 ha af naturtypen, hvoraf 
størstedelen (5 ha) er i høj eller god tilstand (se Tabel 62). Surt overdrev findes især i den sydøstlige 
del af subregionen, ved Vinge Møllebæk (se Figur 156). Surt overdrev i subregionen indgår ikke i 
mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N33-1 ses af ovenstående figur, at der på en større del af subregionens sure 
overdrev er en for stor andel af middelhøje græsser og urter i forhold til, hvad der er optimalt for 
naturtypen. Der er en for stor andel af vedplanter på halvdelen af subregionens sure overdrev i forhold 
til det optimale for naturtypen, på den resterende halvdel er andelen af vedplanter passene. Et vist 
indslag af vedplanter er naturligt og ønskeligt på naturtypen, og er derfor ikke en trussel alle steder. 
Det er positivt, at der ikke er registreret invasive arter på subregionens sure overdrev. På ca. 15% af 
arealet med surt overdrev er der registeret en direkte påvirkning. Påvirkningen er registreret som 
direkte gødskning eller tilskudsfodring og randpåvirkning fra naboarealer. Næsten hele arealet med 
naturtypen bliver plejet i form af græsning.  
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Figur 158. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N33-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 7 forekomster af kildevæld i subregionen med et samlet areal på ca. 4,1 ha, hvoraf 
størstedelen (4 ha) er i høj eller god tilstand (se Tabel 62). Tre af syv kildevæld er skovkildevæld. 
Disse lokaliteter er som de eneste kildevæld i moderat til ringe tilstand og udgør <5% af det samlet 
areal. Kildevældene findes især ved Vinge Møllebæk i den sydøstlige del af subregionen og er bl.a. 
levested for blank seglmos (se Figur 156). Tre af de lysåbne kildevæld er i mosaik med rigkær. De 
øvrige lokaliteter indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N33-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen er præget af en for stor andel af middelhøje 
og høje græsser og urter samt vedplanter på størstedelen af arealet i forhold til det optimale for 
naturtypen. Der er ikke registreret invasive arter i subregionens rigkær. I forhold til hydrologi 
registreres kun en mindre del (<10%) af arealerne med tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af 
perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd 
bund. Der er ikke registreret pleje på størstedelen af arealet med kildevæld i subregionen.  
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Figur 159. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N33-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring to tredjedele af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er rigkær. Der 
er registreret 25,7 ha af naturtypen, hvoraf ca. tre fjerdedele er i god tilstand, og det resterende areal 
er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 62). Rigkærene findes jævnt fordelt over hele subregionen, 
men især i de vestligste og sydligste dele (se Figur 156). Fem kortlagte arealer med rigkær (samlet 
4,5 ha) indgår i mosaik med kildevæld, de resterende arealer indgår ikke i mosaik med andre 
naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N33-1 ses af ovenstående figur, at halvdelen af arealet med naturtypen er truet af 
manglende drift, som resulterer i en for høj andel af både middelhøje og høje græsser og urter samt 
vedplanter i forhold til det optimale for naturtypen. Der er kun registeret spredt tilstedeværelse af 
invasive arter på en mindre del (<10%) af subregionens areal med rigkær. I forhold til hydrologi er 
ca. to tredjedele af arealet registreret med tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller 
ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. En 
lokalitet er registreret som påvirket med en tydelig effekt. Hvor dette fremkommer påvirkes 
naturtilstanden negativt. Det er positivt, at lidt over halvdelen af subregionens rigkær bliver plejet, 
plejen sker primært i form af afgræsning.  
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8 Natura 2000-område nr. 37 Rosborg Sø. 

Natura 2000-området ligger i Viborg kommune og omfatter habitatområde nr. 37 Rosborg Sø. 

Figur 160. Oversigt over Natura 2000-område nr. 37. Habitatområder inden for N37 er vist med grøn skravering. 
Med blåt er vist subregionen inden for Natura2000-området. 
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8.1 Områdebeskrivelse 

Natura 2000-området Rosborg Sø ligger i den øvre ende af Mønsted Ådal. Arealet indgår 
næsten i fuld udstrækning i Finderup Øvelsesterræn og er således alt overvejende ejet af 
Forsvarsministeriet. Den tidligere Rosborg Sø, der flere gange gennem årene er forsøgt 
afvandet, udgør hovedparten af området. Resten af den tidligere søbund er i dag domineret af 
en kompleks mosaik af forskellige typer rigkær, kildevæld og kildevældsbetinget hængesæk. 
Store dele af den tidligere søbund og randarealerne er under tilgroning med især pil. Mønsted 
Å gennemløber området fra syd til nord. 

 

8.2 Grænsejusteringer for området 
I 2018 blev der vedtaget en række ændringer af habitat- og fuglebeskyttelsesområdernes grænser. De 
opdaterede grænser, der er gældende pr. 1. november 2018, kan ses på Danmarks Miljøportal og 
Miljøstyrelsens MiljøGIS løsninger.  

Habitatområde H37 Rosborg Sø er blevet udvidet med 3 ha. Habitatområdet er udvidet med enkelte 
mindre arealer med habitatnatur (surt overdrev og kildevæld). Områdegrænserne er desuden 
berigtiget og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
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8.3 Status for naturtyper og arter 

8.3.1 Subregion N37-1, Rosborg Sø 

 
Af ovenstående figur ses, at inden for subregion N37-1 er der i forbindelse med NOVANA-
artsovervågning fundet fokusarterne gul stenbræk, blank seglmos og kildevældsvindelsnegl. 

Blank seglmos er i forbindelse med artsovervågningsprogrammet overvåget 5 gange fra 2006-2019 
(i 2006, 2010, 2012, 2015 og 2019) ved Rosborg Sø i den vestlige del af subregionen. I 2006 blev 
arten eftersøgt, men ikke fundet. Samme sted er fokusarten gul stenbræk fundet flere gange i perioden 

Figur 161 Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N37-1. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben 
= art eftersøgt, men ikke fundet).  
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2004-2019. Lidt nord for den veldokumenterede bestand af gul stenbræk findes en enkelt registrering 
af gul stenbræk fra 1991.  

Vindelsnegle er som vist på Figur 161 er eftersøgt inden for subregionen på tre forskellige lokaliteter 
i årene 2006, 2007, 2012 og 2014. Skæv vindelsnegl og sumpvindelsnegl er ikke fundet, mens 
kildevældsvindelsnegl blev fundet på den midterste lokalitet i 2007. Overvågningen af vindelsnegle 
er ikke afsluttet for perioden 2018-2021, så yderligere fund kan ikke udelukkes. 

Der findes en enkelt lysåben kontrolovervågningsstation for kildevæld inden for subregionen. St. 
1214 Rosborg er overvåget i 2010 og 2014. 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion 37-1 kan ses af Figur 161.  

I subregion N37-1 er størstedelen af den beskyttede natur kortlagt som habitatnatur. I nedenstående 
tabel ses, at størstedelen af de naturbeskyttede søer og moser er kortlagt som habitatnatur og omkring 
halvdelen af den naturbeskyttet hede er kortlagt som habitatnatur. 

Tabel 63. §3 beskyttet natur inden for subregion N37-1, hektar (ha). 
N37-1 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 1,8 6,2 7,0 62,0 0,0*  77,2 

Beskyttet natur ej habitatnatur 0,1** 4,3 3,8 6,8 
  

15,0 
*areal <0,05ha. **Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan 
arealet af habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer.  

Tabel 64. Habitatnatur inden for subregion N37-1, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N37-1 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
Total 

3150 Næringsrig sø  2,5 0,0*   0,5 3,0 
4030 Tør hede  0,0* 0,3    0,3 
6230 Surt overdrev 1,0 0,6 1,1    2,6 
6410 Tidvis våd eng 0,4 0,1     0,5 
7140 Hængesæk  21,3 16,9    38,2 
7220 Kildevæld 0,8 1,4 0,1    2,4 
7230 Rigkær  10,9 4,5    15,4 
Hovedtotal 

 
2,2 36,8 22,9   0,5 62,4 

*areal <0,05ha. 
 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den kortlagte habitatnatur 
generelt er fordelt over høj til god tilstand samt omkring en tredjedel af den samlede habitatnatur i 
moderat tilstand. Det fremgår af ovenstående tabel af lidt over halvdelen af den kortlagte habitatnatur 
i subregionen er hængesæk, hvoraf cirka to tredjedele er i god tilstand. 
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I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 

 
Figur 162. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N37-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 2,6 ha af naturtypen, hvoraf 
omkring halvdelen (1,6 ha) er i høj eller god tilstand, mens det resterende areal er i moderat tilstand 
(se Tabel 64). Surt overdrev findes især langs den vestlige afgrænsning af subregionen (se Figur 161). 
Et af subregionens sure overdrev indgår i mosaik med tidvis våd eng. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N37-1 ses af ovenstående figur, at der på omkring halvdelen af arealet med 
naturtypen er en for stor andel af middelhøje græsser og urter. Et vist indslag af vedplanter er naturligt 
og ønskeligt på surt overdrev, og er derfor ikke en trussel alle steder, men på 10% af arealet med 
naturtypen er der registreret en for høj andel af vedplanter. Der er ikke registreret invasive arter på 
subregionens sure overdrev. Knap 90 % af arealet med naturtypen bliver plejet primært i form af 
græsning.  
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Figur 163. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N37-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er ikke ret udbredt i subregionen, idet der er registreret 0,5 ha af naturtypen, som er i 
høj eller god tilstand (se Tabel 64). De tidvist våde enge findes især i den vestlige del af subregionen 
langs dennes afgrænsning (se Figur 161). To af subregionens tidvis våde enge indgår i mosaik med 
hhv. kildevæld og surt overdrev. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N37-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen på de fleste arealer har en relativt lav 
andel af middelhøje græsser og urter. Samtidig har 20 % af arealet med naturtypen har en for høj 
andel af høje græsser og urter i forhold til, hvad der er optimalt for naturtypen. Der er ikke registreret 
invasive arter eller uhensigtsmæssigt hydrologi i naturtypen i subregionen, og størstedelen af 
naturtypen er afgræsset.  
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Figur 164. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N37-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 10 kildevæld i subregionen med et samlet areal på ca. 2,4 ha, som er i høj eller god 
tilstand, heriblandt ét som er voksested for gul stenbræk og blank seglmos (se Tabel 64). 
Kildevældene findes jævnt fordelt i subregionen, men især i den sydlige del af subregionen nord for 
Finderup Plantage (se Figur 161). Alle kildevæld er lysåbne kildevæld. Seks af subregionens 
kildevæld indgår i mosaik med hhv. rigkær og tidvis våd eng. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N37-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen er præget af en for stor andel af middelhøje 
græsser og urter på størstedelen af arealet. Herudover ses en lidt for høj andel af høje græsser og urter 
samt vedplanter i forhold til det optimale for naturtypen. I forhold til afvanding er omtrent en tredjedel 
af arealerne registreret med tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-
funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Knap 80 % 
af arealet med naturtypen bliver plejet i form af afgræsning.  
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Figur 165. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N37-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring en fjerdedel af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er rigkær. Der er 
registreret 15,4 ha af naturtypen, hvoraf omkring tre fjerdedele er i god tilstand, den resterende 
fjerdedel er i moderat tilstand (se Tabel 64). Rigkærene findes jævnt fordelt over det meste af 
subregionen (se Figur 161). Ni af subregionens rigkær indgår i mosaik med hhv. kildevæld og 
hængesæk. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N37-1 ses af ovenstående figur, at halvdelen af arealet med naturtypen er præget af en for 
stor andel af høje græsser og urter. Næsten alle arealer med naturtypen er præget af en for høj andel 
af vedplanter. Der er registreret invasive arter på få af subregionens rigkær. I forhold til hydrologi er 
omtrent to tredjedele af arealerne registreret med tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere 
eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. 
Der er udbredt drift i form af græsning på knap 60 % af rigkærsarealet, mens 25 % af arealet er helt 
uden drift. Manglende og utilstrækkelig drift er en trussel for en større del af rigkærsarealet. 
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9 Natura 2000-område nr. 38 Bredsgård Sø. 

Natura 2000-området ligger i Viborg Kommune og omfatter habitatområde nr. 38 Bredsgård Sø. 

Figur 166. Oversigt over Natura 2000-område nr. 38. Habitatområder inden for N38 er vist med grøn skravering. 
Med blåt er vist subregionen inden for Natura2000--området. 
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9.1 Områdebeskrivelse 

Natura 2000-området omfatter en tunneldal, som tidligere indeholdt den 9 ha store Bredsgård 
Sø, der blev afvandet i 1955. Fiskbæk Å løber gennem området fra øst mod nord. Området 
rummer en rig og varieret natur og særligt i den sydlige ende af området findes store områder 
med artsrige rigkær, kildevæld og vældprægede hængesække i mosaik og med flere sjældne 
karplanter og mosarter. På de sandede skrænter findes tørre naturtyper, bl.a. surt overdrev og 
stilkege-krat. Centralt i den tidligere sø er der hængesæk og skovbevokset tørvemose samt 
uvejsomme områder tilgroet med pilekrat og tagrør, mens den nordlige del er mere 
kulturpåvirket med udbredt dræning. 

 

9.2 Grænsejusteringer for området 

I 2018 blev der vedtaget en række ændringer af habitat- og fuglebeskyttelsesområdernes grænser. De 
opdaterede grænser, der er gældende pr. 1. november 2018, kan ses på Danmarks Miljøportal og 
Miljøstyrelsens MiljøGIS løsninger.  

Habitatområde H38 Bredsgård Sø blev i forbindelse med grænsejusteringsprocessen foreslået 
reduceret med 7 ha bestående af intensivt drevne landbrugsarealer. De arealer, der foreslås udtaget, 
skal beskyttes indtil Europa-Kommissionen har godkendt dem, og arealerne er derfor stadig en del af 
habitatområdet.   

Områdegrænserne er desuden berigtiget og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.  
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9.3 Status for naturtyper og arter 

9.3.1 Subregion N38-1, Bredsgård Sø 

 
Af ovenstående figur ses, at inden for subregion N38-1 er der i forbindelse med NOVANA-
artsovervågning fundet fokusarterne gul stenbræk, blank seglmos og kildevældsvindelsnegl. 

Blank seglmos er i forbindelse med artsovervågningsprogrammet overvåget 5 gange fra 2006-2019 
(i 2006, 2010, 2012, 2015 og 2019) på en stor lokalitet i den sydvestlige del af subregionen. Denne 
er nu delt op i to bestande. Herudover forekommer der registreringer i forbindelse medkortlægning 

Figur 167. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N38-1. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben 
= art eftersøgt, men ikke fundet).  
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og overvågning af naturtyper, bl.a. blev en hidtil ukendt mindre bestand fundet i 2018 i forbindelse 
med habitatkortlægning i den sydøstlige del af subregionen, denne blev overvåget i 2019. 
Sammenfaldende med voksestedet for den sydvestliste bestand af blank seglmos findes en lille 
bestand af fokusarten gul stenbræk, der har været overvåget årligt i perioden 2008-2017 samt i 2019.  

Vindelsnegle er eftersøgt inden for subregionen i årene 2006, 2007 og 2012. Skæv vindelsnegl og 
sumpvindelsnegl er ikke fundet, mens kildevældsvindelsnegl blev fundet på én lokalitet i den sydlige 
del af subregionen i 2006. Overvågningen af vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 2018-20, så 
yderligere fund kan ikke udelukkes. 

Der findes to lysåbne kontrolovervågningsstationer inden for subregionen. St. 1216 Bredsgårde, 
udlagt for kildevæld er overvåget i 2009, 2014 og 2018, mens st. 1222 Bredsgård Sø, der er en 
rigkærs-station er overvåget i 2009, 2012 og 2014. To prøvefelter på st. 1222 indgår i Miljøstyrelsens 
pilotprojekt om vandstand, vandkemi og vegetation i rigkær 2018-21. 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion N38-1 kan ses af Figur 167.  

I subregion N38-1 er omkring halvdelen af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I nedenstående 
tabel ses, at størstedelen af arealet med naturbeskyttede moser og overdrev er kortlagt som 
habitatnatur, og godt halvdelen af arealet af de beskyttet heder er kortlagt som habitatnatur. Ca. 60 % 
af arealet med §3-søer er registreret som habitatnatur. 

Tabel 65. §3 beskyttet natur inden for subregion N38-1, hektar (ha). 
N38-1 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 0,5 55,7 0,7 61,2 5,5  123,6 

Beskyttet natur ej habitatnatur 0,3* 45,5 0,3 15,8 1,7 
 

63,6 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. 
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Tabel 66. Habitatnatur inden for subregion N38-1, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N38-1 Naturtilstand 
Naturtype nr. Habitat- 

naturtype 
I. Høj 

tilstand 
II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
total 

3140 Kransnålalge-
sø 

  
0,1 

   
0,1 

3150 Næringsrig sø 
 

0,1 0,0* 
   

0,1 
5130 Enekrat 

  
1,0 

   
1,0 

6230 Surt overdrev 
 

2,4 0,5 
   

2,9 
7140 Hængesæk 

 
10,8 1,5 

   
12,3 

7220 Kildevæld 
 

4,8 8,2 0,4 
  

13,4 
7230 Rigkær 0,3 8,5 16,1 2,6 

  
27,5 

9110 Bøg på mor 
     

0,6 0,6 
9190 Stilkege-krat 

     
2,6 2,6 

9998 Skovbevokset 
tørvemose 

     
3,2 3,2 

9999 Elle- og 
askeskov 

     
0,2 0,2 

Hovedtotal 
 

0,3 26,5 27,4 3,0 
 

6,6 63,9 
*areal <0,05ha. 
 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen den lysåbne habitatnatur er 
beregnet til at være i god eller moderat tilstand med en mindre hovedvægt på moderat. En stor del af 
habitatnaturen består af fokusnaturtyperne samt af hængesæk. Skovhabitatnaturen er ikke 
tilstandsvurderet. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbildes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver den 
mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst hydrologi 
osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er påvirket af 
gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere beskrivelse 
af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 168. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N38-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 2,9 ha af naturtypen, hvoraf 
størstedelen (2,4 ha) er i god tilstand (se Tabel 66). Surt overdrev findes især langs den østlige grænse 
af subregionen (se Figur 167). En af subregionens sure overdrev indgår i mosaik med enekrat. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N38-1 ses af ovenstående figur, at knap halvdelen af arealet med naturtypen har 
en for stor andel af middelhøje græsser og urter samt vedplanter i forhold til hvad der er optimalt for 
naturtypen. I den resterende halvdel af arealet er der endvidere også en andel af vedplanter, dog et 
vist indslag af vedplanter er naturligt og ønskeligt på naturtypen, og er derfor ikke en trussel alle 
steder, som det ses på den resterende del af arealet. Der er registreret forekomst af invasive arter på 
en mindre del af arealet. Omkring to tredjedele af naturtypen i subregionen bliver græsset.  
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Figur 169. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N38-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 17 forekomster af kildevæld i subregionen med et samlet areal 13,4 ha, hvoraf ca. 
to tredjedele er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 66). Kildevældene findes især i den sydlige 
del af subregionen (se Figur 167). Tolv af subregionens kildevæld indgår i mosaik med hhv. rigkær 
og hængesæk, og størsteparten af kildevældsarealet findes som intim mosaik med hængesæk 
(7140x7220), dvs. en "trykvandspude", hvor vegetationen løftes op af udstrømmende grundvand.  

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N38-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen er præget af en for stor andel af mellemhøje 
og høje græsser og urter på to tredjedele af arealet. Dette er også gældende for vedplanter, også 
selvom 5 ud af de 17 kildevæld er skovkildevæld, som naturligt har et stort andel af vedplanter. Kun 
på få arealer med kildevæld i subregionen er der registreret invasive arter og på tre fjerdedele af 
arealet med naturtypen er der registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller 
ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. 
Omkring 10% af arealerne bliver plejet i form af græsning.  
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Figur 170. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N38-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Lidt under halvdelen af den kortlagte lysåbne habitatnatur i subregionen er rigkær. Der er registreret 
27,5 ha af naturtypen, hvoraf ca. to tredjedele er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 66). 
Rigkærene findes især i den sydlige del af subregionen (se Figur 167). Tretten af subregionens rigkær 
indgår i mosaik med hhv. kildevæld og hængesæk. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N38-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen generelt er præget af en for stor andel af høje 
græsser og urter. På omkring halvdelen af arealet med naturtypen er der en for høj andel af vedplanter. 
Der er kun registreret forekomst af invasive arter på en mindre del af arealet. I forhold til hydrologi 
er størstedelen af arealet påvirket af afvanding. På omkring 20 % af arealet med rigkær er der 
registreret afvanding med tydelig effekt, hvilket er en trussel mod subregionens rigkær på de 
pågældende lokaliteter. På den resterende del er der registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i 
form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig 
og våd bund. Omkring 20% af arealet med naturtypen bliver plejet i form af græsning og slæt.  
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10 Natura 2000-Område nr. 39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber 
og Mønsted Ådal. 

Natura 2000-området ligger i Skive og Viborg kommuner og omfatter habitatområde nr. 39 Mønsted 
og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal. 

Figur 171. Oversigt over Natura 2000-område nr. 39. Habitatområder inden for N39 er vist med grøn skravering. 
Med blåt er vist subregionen inden for Natura2000-området. 
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10.1 Områdebeskrivelse 

Natura 2000-området strækker sig fra Daugbjerg og Mønsted i syd og forløber nordpå primært langs 
Mønsted og Jordbro ådalene indtil Liebes og Dalgas Plantager med lobeliesøen Birkesø mod nord. I 
området ligger de to gamle kalkgruber Mønsted og Daugbjerg, der er væsentlige 
overvintringslokaliteter for flagermus. Områdets ådale indeholder stedvis nogle botanisk meget 
betydningsfulde kildevæld og rigkær, og på kanterne af de stejle ådale findes arealer med artsrige 
sure overdrev og tørre heder. I den nordlige del af området ligger et større område med heder og 
hedemoser samt lobeliesøen Birkesø. 

 

10.2 Grænsejusteringer for området 

I 2018 blev der vedtaget en række ændringer af habitat- og fuglebeskyttelsesområdernes grænser. De 
opdaterede grænser, der er gældende pr. 1. november 2018, kan ses på Danmarks Miljøportal og 
Miljøstyrelsens MiljøGIS løsninger.  

Habitatområde H39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal er blevet udvidet med 11 
ha. Et areal med tør hede er dermed lagt ind i området. Området blev i forbindelse med 
grænsejusteringsprocessen desuden foreslået reduceret med 45 ha intensivt drevne landbrugsarealer 
og bebyggelse langs habitatområdets grænse. De arealer, der foreslås udtaget, skal beskyttes indtil 
Europa-Kommissionen har godkendt dem, og arealerne er derfor stadig en del af habitatområdet.   

Områdegrænserne er berigtiget og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
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10.3 Status for naturtyper og arter 

10.3.1 Subregion N39-1, Jordbro Ådal 

 
Af ovenstående figur ses, at inden for subregion N39-1 er der i forbindelse med NOVANA-
artsovervågning fundet fokusarten blank seglmos. 

Blank seglmos er fundet flere gange i perioden 2006-2019 på to lokaliteter i den sydlige del af 
subregionen nord for Daugbjerg og Mønsted. Fundene er sket både i forbindelse med 

Figur 172 Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N39-1. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), effektovervågning (turkis), fokusarter 
(rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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artsovervågningen af blank seglmos, men også i forbindelse med kortlægning af habitatnatur og 
lysåben kontrolovervågning.  

Vindelsnegle er som vist på Figur 172 eftersøgt inden for subregionen på tre forskellige lokaliteter i 
årene 2007, 2012, 2013 og 2014. Ingen af de tre arter skæv vindelsnegl, sumpvindelsnegl eller 
kildevældsvindelsnegl blev fundet. Overvågningen af vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 
2018-20, så yderligere fund kan ikke udelukkes. 

Der findes fem lysåbne kontrolovervågningsstationer inden for subregionen. St. 32 Bryrup, Mønsted, 
der er udlagt for surt overdrev er overvåget syv gange i perioden 2004-2011. St. 4585 Gammelstrup, 
der ligger ca. 1,7 km nord for Gammelstrup er udlagt for surt overdrev og blev overvåget i 2012. St. 
4679 Blegebro nord for Mønsted er en rigkærs-station, der blev overvåget i 2012 og i 2018. St. 4678 
Drost Peders Høj ca. 3 km nordøst for Daugbjerg er ligeledes en rigkærs-station der også blev 
overvåget i 2012 og i 2018. To prøvefelter på st. 4678 indgår i Miljøstyrelsens pilotprojekt om 
vandstand, vandkemi og vegetation i rigkær 2018-21. St. 4531 Gundelund ca. 2 km nord for Mønsted 
er udlagt for enekrat og overvåget i 2012 og i 2018. 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion 39-1 kan ses af Figur 172.  

I subregion N39-1 er lidt under halvdelen af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I nedenstående 
tabel ses, at størstedelen af de naturbeskyttede søer og heder er kortlagt som habitatnatur, og omkring 
halvdelen af de beskyttede overdrev er kortlagt som habitatnatur. Der ses ligeledes af ovenstående 
tabel, at omkring en fjerdedel af den beskyttede eng og mose er kortlagt som habitatnatur. 

Tabel 67. §3 beskyttet natur inden for subregion N39-1, hektar (ha). 
N39-1 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 15,8 70,6 91,9 171,3 36,3  386,0 

Beskyttet natur ej habitatnatur 3,8* 57,2 31,0 126,9 16,4 
 

235,3 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. 
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Tabel 68. Habitatnatur inden for subregion N39-1, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. ”(tom)” 
indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N39-1 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
total 

3110 Lobeliesø   1,8    1,8 
3150 Næringsrig sø 0,5 0,8    1,1 2,4 
3160 Brunvandet sø 1,7 5,5    0,5 7,8 
4010 Våd hede  0,2     0,2 
4030 Tør hede 0,1 14,3 25,5 12,4   52,3 
5130 Enekrat   7,4    7,4 
6210 Kalkoverdrev  1,3 1,7    3,0 
6230 Surt overdrev  9,7 12,2 0,6   22,5 
6410 Tidvis våd eng  0,6 1,6    2,2 

7120 Nedbrudt 
højmose 0,4 0,2  2,8   3,4 

7140 Hængesæk  6,0 7,5    13,5 
7220 Kildevæld 0,4 0,7 0,8 0,0*   1,9 
7230 Rigkær  9,2 18,1 0,2   27,4 
9110 Bøg på mor      0,9 0,9 
9130 Bøg på muld      1,7 1,7 
9190 Stilkege-krat      58,6 58,6 

9998 Skovbevokset 
tørvemose      12,4 12,4 

9999 Elle- og 
askeskov      0,3 0,3 

Hovedtotal  3,0 48,5 76,5 16,0  75,5 219,5 
*areal <0,05ha. 
 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den tilstandsvurderede 
kortlagte habitatnatur generelt er fordelt over god og moderat tilstand, hvor størstedelen er i moderat 
tilstand. En stor del af den kortlagte habitatnaturen i subregionen består af tør hede, som især findes 
i den nordlige del af subregionen. Skovhabitatnaturen er ikke tilstandsvurderet. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbildes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver den 
mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst hydrologi 
osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er påvirket af 
gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere beskrivelse 
af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 



Baselinerapport LIFE IP – Natureman 

Side 239 af 271 

 
Figur 173. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kalkoverdrev inden for subregion N39-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Kalkoverdrev er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 3 ha af naturtypen. Alle 
kalkoverdrev i subregionen er i god eller moderat tilstand med hovedvægt på moderat tilstand (se 
Tabel 68). Kalkoverdrevene findes i den sydlige del af subregionen (se Figur 172). Subregionens 
kalkoverdrev indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for 
kalkoverdrev i subregion N39-1 ses af ovenstående figur, at omkring halvdelen af arealet med 
naturtypen har en for stor andel af middelhøj græs- og urtevegetation. Ligeledes er andelen af 
vedplanter for høj på halvdelen af naturtypen i forhold til det optimale for kalkoverdrev. Den øvrige 
halvdel af arealet har en mindre andel af vedplanter, men et vist indslag af vedplanter er dog naturligt 
og ønskeligt på denne naturtype, og er derfor ikke en trussel alle steder. Der ses yderligere af 
ovenstående figur, at der ikke er registreret invasive arter på arealer med naturtypen i 
subregionen. Kun en mindre del af arealet med kalkoverdrev er under pleje i form af afgræsning, 
samme andel er ligeledes påvirket af direkte eutrofiering fra tidligere gødskning.  
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Figur 174. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N39-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er relativt udbredt i subregionen, idet der er registreret 23 ha af naturtypen, hvoraf lidt 
over halvdelen er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 68). Surt overdrev findes især i den nordlige 
og sydøstlige del af subregionen (se Figur 172). Tre af subregionens sure overdrev indgår i mosaik 
med hhv. rigkær, enekrat og tør hede. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N39-1 ses af ovenstående figur, at på en større del af naturtypen er der en for 
stor andel af middelhøje græsser og urter, samt på ca. en tredjedel af arealerne en for høj andel af 
vedplanter i forhold til hvad der er optimalt for naturtypen. Det areal har en mindre andel af 
vedplanter, men et vist indslag af vedplanter er dog naturligt og ønskeligt på denne naturtype, og er 
derfor ikke en trussel alle steder. 

Der er registreret spredt forekomst af invasive arter på to tredjedele af arealerne i subregionen med 
surt overdrev. Omkring halvdelen af arealet med naturtypen bliver plejet, primært i form af græsning.  
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Figur 175. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N39-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 2,2 ha af naturtypen, hvoraf 
størsteparten (1,6 ha) er moderat tilstand, og det resterende i god tilstand (se Tabel 68). De tidvist 
våde enge findes især i den nordlige del af subregionen (se Figur 172). En af subregionens tidvis våde 
enge indgår i mosaik med rigkær. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N39-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen på størsteparten af arealet har en lidt 
for høj andel af middelhøje og høje græsser og urter i forhold til, hvad der er optimalt for naturtypen. 
Ligeledes har en fjerdedel af arealet med naturtypen en lidt for høj andel af vedplanter. Det er 
registreret forekomst af invasive arter på omkring halvdelen arealet med tidvis våd eng i subregionen. 
I forhold til hydrologi er der på ca. tre fjerdedele af arealet registreret tegn på afvanding, dog 
fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter 
knyttet til fugtig og våd bund og omtrent en fjerdedel af arealet registreres som påvirket af afvanding 
med en tydelig effekt. Uhensigtsmæssig hydrologi er dermed registreret som en trussel for dele af 
arealet. Omkring 10% af naturtypen i subregionen bliver plejet i form af slåning.  
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Figur 176. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N39-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 9 kildevæld i subregionen med et samlet areal ca. 1,9 ha, hvoraf størstedelen (1,1 
ha) er i høj eller god naturtilstand (se Tabel 68). Kildevældene findes især i den sydvestlige del af 
subregionen (se Figur 172). Der er ét middelstort kildevæld, der er registreret som skovkildevæld, de 
resterende er lysåbne. To af subregionens kildevæld indgår i mosaik med rigkær og hængesæk. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N39-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen generelt er præget af en for stor andel af 
mellemhøje græsser og urter samt for halvdelen af arealerne med naturtypen et for stort andel af høje 
græsser og urter. Andelen af vedplanter i de lysåbne kildevæld er kun lidt for høj i forhold til det 
optimale for naturtypen. På cirka en tredjedel af arealerne med naturtypen er der registreret forekomst 
af invasive arter. På omtrent halvdelen af arealerne med naturtypen er der registreret tegn på 
afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med 
dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. På ca. 5% af arealerne er registreret med tydelig 
effekt. Omkring to tredjedele af arealet med naturtypen bliver plejet i form af afgræsning.  
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Figur 177. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N39-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Rigkær er relativt udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 27 ha af naturtypen, hvoraf to 
tredjedele er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 68). Rigkærene findes især i midten af 
subregionen øst for Stoholm (se Figur 172). Fire af subregionens rigkær indgår i mosaik med hhv. 
kildevæld, hængesæk, surt overdrev og tidvis våd eng. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N39-1 ses af ovenstående figur, at to tredjedele af naturtypen har en for stor andel af høje 
græsser og urter samt størstedelen af naturtypen i subregionen har en lidt for stor andel af vedplanter 
i forhold til det optimale for naturtypen Der er registreret få invasive arter i områdets rigkær. I forhold 
til hydrologi er størstedelen af arealet registreret med tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af 
perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd 
bund. Lidt under 10% af arealet med rigkær er registreret som påvirket af uhensigtsmæssigt hydrologi 
med en tydelig effekt. Omkring halvdelen af arealerne med naturtypen bliver plejet primært i form af 
græsning.  
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11 Natura 2000-område nr. 222 Villestrup Ådal. 

Natura 2000-området ligger i Mariagerfjord kommune og omfatter habitatområde nr. 222 Villestrup 
Ådal. 

 

Figur 178. Oversigt over Natura 2000-område nr. 222. Habitatområdet er vist med grøn skravering. Med blåt er 
vist subregionen inden for Natura2000-området. 
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11.1 Områdebeskrivelse 

Området Villestrup Ådal ligger omkring det nord-syd gående hovedvandløb Villestrup Å og de to 
vestfra kommende tilløb Lundgård Bæk og Stubberup Bæk. Vandløbene har særdeles fin vandkvalitet 
og betydende strækninger har tillige en høj fysisk kvalitet, idet de ikke har været udsat for 
reguleringsarbejder. De kendetegnes ved deres gennemsnitligt set store fald, og flere steder træder 
den underliggende kalkgrund frem direkte i vandløbsbunden. Hovedløbet har sin begyndelse i den 
sydlige del af Rold Skov, men fødes i vid udstrækning af en række vandrige kilder, deriblandt afløbet 
fra Danmarks største bassinkilde St. Blåkilde. Åen udmunder nogenlunde midt i den lange 
tærskelfjord, Mariager Fjord.  

Åens omgivelser præges især af store kær- og engarealer, som mange steder er tilgroede med træer, 
buske og/eller højstauder pga. manglende afgræsning. Området rummer trods næringsstofbelastning 
og tilgroning stadig en lang række karakteristiske og meget sjældne arter. Blandt mange, store arealer 
med rigkær er enkelte velbevarede med bl.a. usædvanligt store bestande af bl.a. orkideer. Langs åen 
er der stedvis veludviklede elleskove.  

De tørre arealer i ådalen består foruden af stejle, sandede skrænter af meget kuperede heder og 
overdrev, hvor kalken ofte ligger blottet ved jordoverfladen, og hvor vandløbet har arbejdet sig ned i 
landskabet. Overdrevene er naturmæssigt i særklasse: Alle tre typer findes, og især kalk- og sure 
overdrev indeholder en lang række sjældne planter og er blandt de fineste i landet. Her findes bl.a. de 
meget sjældne og rødlistede orkideer hvid sækspore og bakke-gøgeurt.  

Området har særligt gode bestande af odder og bæklampret, og der er fundet bestande af kildevælds-
vindelsnegl og skæv vindelsnegl.  

11.2 Grænsejusteringer for området 

I 2018 blev der vedtaget en række ændringer af habitat- og fuglebeskyttelsesområdernes grænser. De 
opdaterede grænser, der er gældende pr. 1. november 2018, kan ses på Danmarks Miljøportal og 
Miljøstyrelsens MiljøGIS løsninger.  

Habitatområde H222 Villestrup Ådal udvides med 18 ha og reduceres med 17 ha. Området er justeret, 
så det følger vandløbets slyngninger. Området er reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og 
bebyggelse ved habitatområdets grænse. Området er foreslået udvidet med mindre tilstødende 
naturarealer. Områdegrænserne er berigtiget og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
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11.3 Status for naturtyper og arter 

11.3.1 Subregion N222-1 

Af ovenstående figur ses, at der inden for subregion N222-1 i forbindelse med NOVANA-
artsovervågning er fundet fokusarterne bakke-gøgeurt, skæv vindelsnegl og kildevældsvindelsnegl. 

Figur 179. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N222-1. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), skov-kontrolovervågning (grå/sort), 
effektovervågning (turkis), fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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Fokusarten bakkegøgeurt er fundet gentagne gange på strækningen mellem Vrå og Oue i perioden 
1997-2014. Fundene er sket dels i forbindelse med kortlægningen af habitatnatur dels i forbindelse 
med overvågningen af de lysåbne kontrolovervågningsstationer Tostrup og særligt Hedegård. Blank 
seglmos er eftersøgt, men ikke fundet øst for Oue i 2019. 

Vindelsnegle er eftersøgt inden for subregionen på tre forskellige lokaliteter i årene 2006 og 2012. 
Kildevældsvindelsnegl blev fundet begge år på stationen øst for Oue, hvor skæv vindelsnegl også 
blev fundet i 2012. Sumpvindelsnegl blev ikke fundet i 2006 eller 2012. Ved Holbæk Kær og 
Lundsgårs bæk er der ikke fundet vindelsnegle. I 2019 er vindelsnegle eftersøgt øst for Oue, Holbæk 
kær samt øst for Rostrup, hvor kildevældsvindelsnegl er fundet øst for Oue. Overvågningen af 
vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 2018-20, så yderligere fund kan ikke udelukkes. 

Der findes fire lysåbne kontrolovervågningsstation inden for subregionen. Hedegård, der er udlagt 
for kalkoverdrev er overvåget ni gange i perioden 2004-2014. St. Tostrup syd for Vrå er udlagt for 
surt overdrev og blev overvåget i otte gange i perioden 2004-2018. St. 1114 nær Barsbøl er en 
kildevælds-station, der blev overvåget i 2007, 2011 og 2014. St. 1130 ved St. Blåkilde er en rigkærs-
station der blev overvåget i 2009, 2011 og 2014. To prøvefelter på st. 1130 indgår i Miljøstyrelsens 
pilotprojekt om vandstand, vandkemi og vegetation i rigkær 2018-21. 

Der findes én skov kontrolovervågningsstation inden for subregionen beliggende umiddelbart nord 
for Mariager Fjord, sydøst for Oue. Stationen er udlagt for naturtypen bøg på kalk og er overvåget 
fire gange inden for perioden 2007-2013. 

Der er lavet effektovervågning fem steder i subregionen i 2018. Det drejer sig om to forekomster med 
mose/kær og en ikke §3 natur nordvest for Rostrup samt en forekomst med mose/kær nær Barsbøl og 
en forekomst med fersk eng nær Store Blåkilde. 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion 222-1 kan ses af Figur 179.  

I subregion N222-1 er lidt under halvdelen af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I 
nedenstående tabel ses, at omkring halvdelen af hver af de beskyttet naturtyper ligeledes er kortlagt 
habitatnatur, på nær naturbeskyttet eng, hvor omkring en fjerdedel er kortlagt habitatnatur. 

Tabel 69. §3 beskyttet natur inden for subregion N222-1, hektar (ha). 
N222-1 Sø <5ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 5,9 180,1 11,2 152,0 102,8 6,4 458,3 

Beskyttet natur ej habitatnatur 2,5* 135,1 4,2 78,3 52,5 2,8 275,4 

*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. 
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Tabel 70. Habitatnatur inden for subregion N222-1, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. 
”(tom)” indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N222-1 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
total 

1330 Strandeng   1,7 2,3   4,0 
3140 Kransnålalge-sø  0,4    0,9 1,3 
3150 Næringsrig sø  0,5 0,6   0,6 1,7 
3160 Brunvandet sø      0,1 0,1 
4030 Tør hede   1,0    1,0 

6120 
Tør overdrev 
på kalkholdigt 
sand   0,1    0,1 

6210 Kalkoverdrev  7,5 7,9 0,2   15,7 
6230 Surt overdrev 1,6 12,6 19,5 0,3   34,0 
6410 Tidvis våd eng  0,6 0,3    0,8 
7140 Hængesæk  0,1 0,2 0,1   0,3 
7220 Kildevæld  0,3 0,6 0,0*   1,0 
7230 Rigkær 2,0 33,7 40,1 1,1   76,9 
9130 Bøg på muld      0,5 0,5 
9150 Bøg på kalk      20,9 20,9 
9190 Stilkege-krat      11,6 11,6 

9998 Skovbevokset 
tørvemose      12,8 12,8 

9999 Elle- og 
askeskov      28,2 28,2 

Hovedtotal 
 

3,6 55,7 71,9 4,1  75,6 210,9 
*areal <0,05ha. 
 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den kortlagte habitatnatur er 
fordelt over god og moderat tilstand, hvor størstedelen er i moderat tilstand. En del af habitatnaturen 
er ikke tilstandsvurderet, da den udgøres af skov. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 180. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen Tørt kalksandsoverdrev inden for subregion N222-1. 
Fordeling er vist i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke 
relevant. For hver påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den 
pågældende kategori. 
 
Tørt kalksandsoverdrev er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 0,1 ha af naturtypen, 
som er i moderat tilstand (se Tabel 70). Tørt kalksandsoverdrev findes i den sydlige del af 
subregionen, nord for Oue (se Figur 179). Det tørre kalksandsoverdrev indgår ikke i mosaik med 
andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tørt 
kalksandsoverdrev i subregion N222-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen har en forholdsvis stor 
andel af middelhøj græs- og urtevegetation. Af positive strukturer bør nævnes, at der ikke er 
registreret invasive arter på arealet med tørt kalksandsoverdrev. Hele arealet med naturtypen er under 
pleje.  
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Figur 181. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kalkoverdrev inden for subregion N222-1. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Kalkoverdrev er relativt udbredt i subregionen, idet der er registreret 15,7 ha af naturtypen, hvoraf 
cirka halvdelen (8,3 ha) er i god tilstand, og det resterende areal er i moderat tilstand eller ringere (se 
Tabel 70). Kalkoverdrevene findes især i den sydlige af subregionen, nord for Oue (se Figur 179). 
Tre lokaliteter med kalkoverdrev indgår i mosaik med surt overdrev, de resterende lokaliteter indgår 
ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for 
kalkoverdrev i subregion N222-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen er præget af en stor andel af 
middel høje græsser og urter. Omkring en fjerdedel af subregionens kalkoverdrev har et for stor andel 
af høje græsser og urter samt vedplanter i forhold til det optimale for naturtypen. Herudover ses også 
på en fjerdedel af arealet forekomst af invasive arter samt i mindre grad en direkte påvirkning fra 
landbrugsdrift. Påvirkningen er registreret som randpåvirkning fra gødskning af naboarealer. Dette 
delareal er nødvendigvis ikke samme lokaliteter, men det er primært lokaliteter i moderat eller ringe 
tilstand. Omtrent to tredjedele af arealet er plejet i form af græsning.  
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Figur 182. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N222-1. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring en fjerdedel af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er surt overdrev. 
Der er registreret 34 ha af naturtypen, hvoraf lidt over halvdelen er i moderat tilstand eller ringere (se 
Tabel 70). Surt overdrev findes jævnt fordelt over subregionen, men især i den nordlige del (se Figur 
179). Fire af subregionens sure overdrev indgår i mosaik med hhv. kalkoverdrev og tør hede. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N222-1 ses af ovenstående figur, at størstedelen af arealet med naturtypen er 
under tilgroning af middelhøje og høje græsser og urter. Omkring en tredjedel af arealerne er under 
begyndende tilgroning af høje græsser og urter samt her er forekomst af invasive arter. På ca. 20% af 
arealerne er der en for høj andel af vedplanter i forhold til det optimale for naturtypen. Det resterende 
areal med surt overdrev har en passenede andel af vedplant i forhold til det optimale for naturtypen. 
Generelt er et vist indslag af vedplanter naturligt og ønskeligt på naturtypen, og er derfor ikke en 
trussel alle steder. Generelt er surt overdrev ikke påvirket af afvanding, dog er fire lokaliteter i 
subregionen registreret som andet end højbundsareal, da disse ligger i forbindelse med våde 
naturtype, såsom rigkær eller kildevæld. Størstedelen af arealet med surt overdrev bliver plejet i form 
af græsning.  
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Figur 183. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N222-1. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret ca. 0,8 ha af naturtypen, hvoraf 
to tredjedele af arealet er i god tilstand, det resterende areal er i moderat tilstand (se Tabel 70). De 
tidvist våde enge findes især i midt i subregionen, syd for Brøndbjerg (se Figur 179). De tidvist våde 
enge i subregionen indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N222-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen har en for høj andel af høje urter og 
vedplanter på hovedparten af arealerne i forhold til det optimale for naturtypen. Af positive strukturer 
bør nævnes, at der ikke er registreret invasive arter på arealer med tidvis våd eng i subregionen. I 
forhold til hydrologi er næsten hele arealet i nogen grad påvirket af afvanding med svag effekt. Der 
er konstateret at ca. ¾ af de kortlagte arealer med tidvis våd eng bliver plejet i form af afgræsning.  
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Figur 184. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N222-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 9 kildevæld i subregionen med et samlet areal på ca. 1 ha, hvoraf to tredjedele er i 
moderat tilstand eller ringere (se Tabel 70). Fire ud af ni kildevæld er skovkildevæld. Disse udgør 
lidt over halvdelen af arealet med kildevæld. Alle Skovkildevæld er i moderat tilstand. Kildevældene, 
både lysåbne og i skov, findes især i den sydøstlige del af subregionen, syd for Brøndbjerg (se Figur 
179). En af subregionens kildevæld indgår i mosaik med rigkær. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N222-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen er præget af en for stor andel af middelhøje 
og høje græsser og urter på hhv. lidt under halvdelen og to tredjedelen af arealet med kildevæld. Der 
er forholdsvis stor andel med vedplanter i kildevældene. Andelen udgøres primært af skovkildevæld, 
heri er et stort indslag af vedplanter naturligt, og det vurderes derfor ikke at være en trussel. Omtrent 
en tredjedel af arealet med kildevæld bliver plejet i form af afgræsning.  
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Figur 185. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N222-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring halvdelen af den tilstandsvurderede kortlagte habitatnatur i subregionen er rigkær. Der er 
registreret 76,9 ha af naturtypen, hvoraf lidt under halvdelen er i god tilstand (se Tabel 70). Rigkærene 
findes jævnt fordelt i subregionen, men især i den sydlige del (se Figur 179). En af subregionens 
rigkær indgår i mosaik med kildevæld. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N222-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen generelt er præget af en for stor andel af 
høje græsser og urter i forhold til det optimale for naturtypen. Størstedelen af arealet har en passende 
andel af vedplanter, dog har ca. 20% en for stor andel af vedplanter i forhold til det optimale for 
naturtypen. 

I subregionens rigkær er der kun i mindre grad (≤10% af arealerne) registreret spredt forekomst af 
invasive arter, uhensigtsmæssig hydrologi og/eller direkte påvirkning. Hvor dette fremkommer 
påvirker det dog naturtilstanden for rigkær negativt. Det er positivt, at to tredjedele af subregionens 
rigkær bliver plejet, hvilket primært er registreret som græsning.  
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12 Natura 2000-område nr. 223 Kastbjerg Ådal. 

Natura 2000-området ligger i Mariagerfjord og Randers kommuner og omfatter habitatområde nr. 
223 Kastbjerg Ådal. 

 

Figur 186. Oversigt over Natura 2000-område nr. 223. Habitatområder er vist med grøn skravering. Med blåt er 
vist subregionen inden for Natura2000-området. 
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12.1 Områdebeskrivelse 

Natura 2000-området omfatter hele Kastbjerg Ådal, dalene omkring Østerkær Bæk, Gloudal Bæk og 
Kjellerup Sø samt kystskrænter og en mindre del af Mariager Fjord. Kastbjerg Ådal er på lange 
strækninger meget bred og flad med udbredte eng- og mosearealer, mens den på andre strækninger 
er dybt nedskåret med markante ådalsskrænter. 

I den vestligste del af habitatområdet ligger den tørlagte sø, True Sø, der afvander mod vest til det 
tilgrænsende habitatområde nr. 30 (Skals Ådal mv.). 

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende 
naturtyper og arters levesteder: rigkær (7230), kildevæld (7220), surt overdrev (6230), stilkegekrat 
(9190) og vandløb med vandplanter (3260) samt odder. Området har i det hele taget meget stor, samlet 
naturværdi, og flere af naturtyperne er velbevarede med artsrig vegetation og sjældne arter.  

12.2 Grænsejusteringer for området 

I 2018 blev der vedtaget en række ændringer af habitat- og fuglebeskyttelsesområdernes grænser. De 
opdaterede grænser, der er gældende pr. 1. november 2018, kan ses på Danmarks Miljøportal og 
Miljøstyrelsens MiljøGIS løsninger.  

Habitatområde H223 Kastbjerg Ådal er udvidet med 9 ha overdrevsnatur. Området blev i forbindelse 
med grænsejusteringsprocessen desuden foreslået reduceret med 50 ha intensivt dyrkede 
landbrugsarealer vest for Kastbjerg. De arealer, der foreslås udtaget, skal beskyttes indtil Europa-
Kommissionen har godkendt dem, og arealerne er derfor stadig en del af habitatområdet.   

 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
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12.3 Status for naturtyper og arter 

12.3.1 Subregion N223-1 Kastbjerg NØ 

 
Der er ikke fundet fokusarter inden for subregion N223-1 i forbindelse med NOVANA-
overvågningen. 

I 2006 blev blank seglmos i forbindelse med NOVANA-artsovervågning eftersøgt umiddelbart syd 
for Mariagerfjord, men arten blev ikke fundet. Der er herefter ikke eftersøgt eller fundet andre 
fokusarter inden for den pågældende subregion. 

Figur 187. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N223-1. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), skov-kontrolovervågning (grå/sort), 
effektovervågning (turkis), fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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Der findes fire lysåbne kontrolovervågningsstation inden for subregionen. Åmøllen øst for Kongsdal 
Huse, der er udlagt for kalkoverdrev er overvåget otte gange i perioden 2004-2014. St. 1258 nær 
Kastbjerg Ås udløb er ligeledes udlagt for kalkoverdrev og er overvåget i 2009, 2012 og 2014. St. 
4592 nordvest for Norup er overvåget i 2012 og omfatter naturtypen surt overdrev. St. 4681 vest for 
Nebstrup er en rigkærs-station der er overvåget i 2012 og 2018.  

I 2018 blev der lavet effektovervågning på to lokaliteter med fersk eng i den sydlige del af 
subregionen. 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion 223-1 kan ses af Figur 187.  

I subregion N223-1 er omkring en tredjedel af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I 
nedenstående tabel ses, at størstedelen af de naturbeskyttede heder, overdrev og strandenge er kortlagt 
habitatnatur, og omkring en tredjedel af arealet af de naturbeskyttede søer og moser er kortlagt 
habitatnatur. Mindre arealer af naturbeskyttet eng er ligeledes kortlagt habitatnatur. 

Tabel 71. §3 beskyttet natur inden for subregion N223-1, hektar (ha). 
N223-1 Sø <5 ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 1,8 91,0 3,9 44,6 24,7 19,0 185,0 

Beskyttet natur ej habitatnatur 1,1* 87,2 0,4 29,8 7,5 3,2 129,2 
*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. 

Tabel 72. Habitatnatur inden for subregion N223-1, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. 
”(tom)” indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N223-1 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
total 

1330 Strandeng  3,1 2,9    6,0 
3140 Kransnålalge-sø      0,0* 0,0* 
3150 Næringsrig sø  0,2 0,2   0,4 0,8 
3160 Brunvandet sø      0,1 0,1 
6210 Kalkoverdrev  1,7 8,3    10,0 
6230 Surt overdrev  11,1 7,0 1,4   19,6 
6410 Tidvis våd eng  0,3     0,3 
7140 Hængesæk   0,2    0,2 
7220 Kildevæld  0,2 0,1    0,4 
7230 Rigkær  7,7 7,4 1,7   16,8 
9130 Bøg på muld      7,6 7,6 
9190 Stilkege-krat      1,6 1,6 
9998 Skovbevokset 

tørvemose      0,3 0,3 
Hovedtotal 

 
 24,3 26,2 3,1  9,9 63,6 

*areal <0,05ha. 
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I ovenstående tabel ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den kortlagte habitatnatur 
er fordelt over god og moderat tilstand. Skovhabitatnaturtyperne er ikke tilstandsvurderet. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 

 
Figur 188. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kalkoverdrev inden for subregion N223-1. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Kalkoverdrev er relativt udbredt i subregionen, idet der er registreret 10 ha af naturtypen, hvoraf 
størsteparten (8,3 ha) er i moderat tilstand, det resterende areal er i god tilstand (se Tabel 72). 
Kalkoverdrevene findes især i den nordlige del af subregionen, ved Mariager Fjord (se Figur 187). 
En af subregionens kalkoverdrev indgår i mosaik med surt overdrev. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for 
kalkoverdrev i subregion N223-1 ses af ovenstående figur, at størstedelen af arealet med naturtypen 
har en for stor andel af middelhøj græs- og urtevegetation. Andelen af høje græsser og urter samt 
vedplanter er lidt for højt i forhold til det optimale for naturtypen på størstedelen af arealerne. Et vist 
indslag af vedplanter er naturligt og ønskeligt på denne naturtype, og er derfor ikke en trussel alle 
steder. Et mindre område med kalkoverdrev i subregionen har dog en for høj andel af vedplanter i 
forhold til det optimale for naturtypen. 
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Der ses yderligere af ovenstående figur, at der ikke er registreret invasive arter på arealer med 
kalkoverdrev i subregionen. Størstedelen af arealet med kalkoverdrev er under pleje i form af 
afgræsning.  

 
Figur 189. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N223-1. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring en tredjedel af den kortlagte lysåbne habitatnatur i subregionen er surt overdrev. Der er 
registreret 16,8 ha af naturtypen, hvoraf lidt over halvdelen er god tilstand og det resterende er i 
moderat tilstand eller ringere (se Tabel 72). Surt overdrev findes især i den nordlige del af subregionen 
(se Figur 187). Et af subregionens sure overdrev indgår i mosaik med kalkoverdrev. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N223-1 ses af ovenstående figur, at der en for stor andel af middelhøje og høje 
græsser og urter, i forhold til det optimale for naturtypen, på hhv. omtrent to tredjedele og en tredjedel 
af arealet med surt overdrev i subregionen. Der er vedplanter på størstedelen af arealet med surt 
overdrev i subregionen, men et vist indslag af vedplanter er naturligt og ønskeligt på naturtypen, og 
er derfor ikke en trussel alle steder. Der er ikke registreret invasive arter på de sure overdrev i 
subregionen. Omkring to tredjedele af arealet bliver plejet, plejen består primært af græsning.  
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Figur 190. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N223-1. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 0,3 ha af naturtypen. Arealet 
for tidvis våd eng er i god tilstand (se Tabel 72). Den tidvist våde eng findes i den nordlige del af 
subregionen, syd for Falslev (se Figur 187). De tidvist våde enge i subregionen indgår ikke i mosaik 
med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N223-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen på hele arealet har en passende andel 
af middelhøje græsser og urter. Andelen af høje græsser og urter er for høj i forhold til det optimale 
for naturtypen. I forhold til hydrologi er der på hele arealet med tidvis våd eng registreret tegn på 
afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med 
dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Den tidvist våde eng bliver plejet i form af græsning.  
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Figur 191. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N223-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 2 lysåbne kildevæld i subregionen med et samlet areal på ca. 0,4 ha, hvoraf lidt over 
halvdelen er i god tilstand, svarende til det største kildevæld. Det resterende areal er i moderat tilstand 
(se Tabel 72). Kildevældene findes i den nordligste del af subregionen, henholdsvis nord for Assens 
og nord for Norup (se Figur 187). Subregionens kildevæld indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N223-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen er præget af en for stor andel af høje 
græsser og urter størstedelen af arealet med kildevæld. På omtrent 60% af arealet med kildevæld er 
registreret en for stor andel af vedplanter i forhold til det optimale for naturtypen. Der er ikke 
registeret uhensigtsmæssigt hydrologi i kildevældene i subregionen. Hele arealet er registreret af 
plejet i form af afgræsning. 
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Figur 192. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N223-1. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring en tredjedel af den kortlagte lysåbne habitatnatur i subregionen er rigkær. Der er registreret 
16,8 ha af naturtypen, hvoraf lidt over halvdelen er i god tilstand, og det resterende areal er i moderat 
tilstand eller ringere (se Tabel 72). Rigkærene findes især i midten af subregionen, syd for Falslev og 
nord for Kastbjerg (se Figur 187). Subregionens rigkær er ikke registreret i mosaik med andre 
naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N223-1 ses af ovenstående figur, at naturtypen generelt er præget af en for stor andel af 
høje græsser og urter. For knap en fjerdedel af arealet andelen med vedplanter en væsentlig trussel. 
Der er ikke registreret invasive arter på områdets rigkær. I forhold til hydrologi er der på ca. to 
tredjedele af arealet registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-
funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Det er 
positivt, at omkring to tredjedele af områdets rigkær bliver plejet. Plejen sker primært i form af 
afgræsning.  
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12.3.2 Subregion N223-2 Kastbjerg V 

Af ovenstående figur ses, at inden for subregion N223-2 er der i forbindelse med NOVANA-
artsovervågning fundet fokusarten blank seglmos. I forbindelse med øvrige data er der fundet 
sumpvindelsnegl. 

Gul stenbræk er eftersøgt to steder i subregionen (2005 og 2006) ved Kjellerup Sø og ved Kærby 
Mølle, men ikke fundet. Blank seglmos har været overvåget ved Kjellerup Sø I 2006, 2009, 2010, 
2013, 2015 og 2019, arten er fundet alle gange på lokaliteten.  

Figur 193. Oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur inden for subregion N223-2. Følgende 
registreringer er vist på figuren: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), 
fokushabitatnatur (grøn), lysåbne kontrolovervågningsstationer (orange), skov-kontrolovervågning (grå/sort), 
effektovervågning (turkis), fokusarter (rød=art fundet, hvid/åben = art eftersøgt, men ikke fundet).  
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Der er i årene 2005, 2006, 2007 og 2014 ledt efter vindelsnegle i denne del af Kastbjerg Ådal – ved 
Blenstrup Bjerge, Dyrby Krat, Enslev Bjerge, Kjellerup Sø, Kærby Mølle og Lille Skødstrup, ingen 
af de tre arter af vindelsnegle blev fundet i forbindelse med overvågning af arterne. Dog er 
sumpvindelsnegl blevet registreret under generelle artsfund i 2009 ved Glovdal, Kastbjerg Ådal. 
Overvågningen af vindelsnegle er ikke afsluttet for perioden 2018-20, så yderligere fund kan ikke 
udelukkes. 

I perioden 2004-2006 blev rødlistede karakteristiske kategori 2 arter eftersøgt i forbindelse med 
NOVANA-kontrolovervågning. I den forbindelse blev rustskæne eftersøgt ved Dyrby Krat i 2004, 
2005 og 2006, men ikke fundet.  

I perioden 2004-2006 blev rødlistede karakteristiske kategori 2 arter, herunder rust-skæne, eftersøgt 
i forbindelse med NOVANA-kontrolovervågning. Rustskæne blev dog ikke fundet.  

Der findes fem lysåbne kontrolovervågningsstation inden for subregionen. Station nr. 58 ved 
Ulvholm Slot centralt i subregionen, der er udlagt for rigkær er overvåget otte gange i perioden 2004-
2014. To prøvefelter på st. 58 indgår i Miljøstyrelsens pilotprojekt om vandstand, vandkemi og 
vegetation i rigkær 2018-21. St. 4593 er udlagt for surt overdrev og er overvåget i 2012. St. 4670 ved 
Enslev Bjerge er en rigkærsstation overvåget i 2012 og 2018. St. 1263 er en station med surt overdrev, 
der er overvåget i 2009 og 2013. St. 1298 ved Baggesholm er en rigkærsstation overvåget i 2009, 
2011 og 2014. Desuden findes en skovstation med stilkege-krat, st. 3037 i Dyrby Krat, som er besøgt 
seks gange fra 2007 til 2018.  

I 2018 blev der lavet effektovervågning på ni lokaliteter med fersk eng, mose/kær og overdrev 
forskellige steder i subregionen. 

Kortlagt habitatnatur (2016-2019) inden for subregion 223-2 kan ses af Figur 193.  

I subregion N223-2 er lidt under halvdelen af den beskyttede natur kortlagt habitatnatur. I 
nedenstående tabel ses, at størstedelen af de naturbeskyttede moser og overdrev er kortlagt 
habitatnatur. Der ses ligeledes af tabellen, at omkring en fjerdedel af de naturbeskyttede søer, enge 
og heder er kortlagt habitatnatur. 

Tabel 73. §3 beskyttet natur inden for subregion N223-2, hektar (ha). 
N223-2 Sø <5 ha Eng Hede Mose Overdrev Strandeng I alt 

Beskyttet natur 13,3 274,9 1,3 171,5 71,8  532,8 

Beskyttet natur ej habitatnatur 9,7* 219,2 1,0 67,6 26,1 
 

323,6 

*Bemærk; kun en delmængde af de §3-beskyttede småsøer er besøgt ifm med NOVANA-programmet, derfor kan arealet af 
habitatnatur-søer potentielt være større end det fremgår af tabellen. 
 
Fordelingen af den kortlagte habitatnatur på habitatnaturtype og beregnede naturtilstand er vist i 
nedenstående tabel, mens fordelingen af forskellige påvirkninger på fokusnaturtyperne er vist i 
nedenstående diagrammer. 

 



Baselinerapport LIFE IP – Natureman 

Side 266 af 271 

 

Tabel 74. Habitatnatur inden for subregion N223-2, hektar (ha). Fokushabitatnatur er vist med fed skrift. 
”(tom)” indikere habitatnatur som ikke er tilstandsvurderet. 

N223-2 Naturtilstand 
Naturtype 
nr. 

Habitat- 
naturtype 

I. Høj 
tilstand 

II. God 
tilstand 

III. Moderat 
tilstand 

IV. Ringe 
tilstand 

V. Dårlig 
tilstand 

(tom) Hoved- 
total 

3140 Kransnålalge-sø  0,1    0,1 0,2 
3150 Næringsrig sø  1,0 1,9   0,0* 2,9 
3160 Brunvandet sø      0,2 0,2 
4030 Tør hede   0,3    0,3 
5130 Enekrat 0,8      0,8 
6230 Surt overdrev 8,0 5,6 9,5 3,8 1,6  28,4 
6410 Tidvis våd eng  0,7     0,7 
7120 Nedbrudt 

højmose    0,1 0,2  0,2 
7140 Hængesæk  4,8 1,1    6,0 
7220 Kildevæld 1,7 2,6 4,2 0,6   9,1 
7230 Rigkær 2,9 70,9 35,0 5,4   114,2 
9110 Bøg på mor      4,9 4,9 
9190 Stilkege-krat      60,6 60,6 
9998 Skovbevokset 

tørvemose      24,7 24,7 
9999 Elle- og 

askeskov      4,0 4,0 
Hovedtotal   13,3 85,7 52,1 9,9 1,7 94,5 257,2 

*areal <0,05ha. 
 
I tabellen ovenfor ses, at den beregnede naturtilstand for størstedelen af den kortlagte lysåbne 
habitatnatur er fordelt over høj til god tilstand. Cirka en tredjedel af den tilstandsvurderede kortlagte 
habitatnatur i subregionen er i moderat tilstand eller ringere. Skovhabitatnaturen er ikke 
tilstandsvurderet. 

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte fokusnaturtyper i forhold til trusler mod naturtilstanden. 
De enkelte parametres påvirkning afbilledes grafisk ud fra en skala på 1-5, hvor 1 generelt angiver 
den mindste værdi fx mindst tilgroning, mindst arealandel, der er påvirket af gødskning, bedst 
hydrologi osv. 5 angiver generelt den største værdi, fx størst tilgroning, størst areal andel, der er 
påvirket af gødskning, mest påvirket af uhensigtsmæssig hydrologi osv.. Se afsnit 1.7 for yderligere 
beskrivelse af metode for vurdering af trusler mod naturtilstanden. 
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Figur 194. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen surt overdrev inden for subregion N223-2. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Surt overdrev er relativt udbredt på ådalsskrænterne i subregionen, idet der er registreret 28,4 ha af 
naturtypen, hvoraf lidt under halvdelen (13,6 ha) er høj eller god tilstand, og det resterende areal er i 
moderat tilstand eller ringere (se Tabel 74). Surt overdrev findes især i den vestlige del af subregionen, 
vest for Kærby (se Figur 193). Surt overdrev i subregionen indgår ikke i mosaik med andre naturtyper. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for surt 
overdrev i subregion N223-2 ses af ovenstående figur, at der på en større del af områdets sure 
overdrev er en for stor andel af middelhøje græsser og urter samt vedplanter i forhold til, hvad der er 
optimalt for naturtypen. Herudover ses også en for høj andel af høje græsser og urter på en fjerdedel 
af arealet. På halvdelen af arealet med surt overdrev er der en for stor andel af vedplanter i forhold til 
det optimale for naturtypen. Der er registreret en spredt forekomst af invasive arter på en mindre del 
af arealet med surt overdrev (ca. 20% af arealet). Næsten hele arealet med naturtypen bliver plejet i 
form af græsning.  
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Figur 195. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen tidvis våd eng inden for subregion N223-2. Fordeling er vist 
i procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Tidvis våd eng er mindre udbredt i subregionen, idet der er registreret 0,7 ha af naturtypen fordelt 
over to lokaliteter. Arealet med tidvis våd eng er i høj eller god tilstand (se Tabel 74). De tidvist våde 
enge findes i den nordøstligste del af subregionen, sydøst for Sem (se Figur 193). En lokalitet indgår 
i mosaik med rigkær og hængesæk i et større område på ca. 7,5 ha.  

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for tidvis våd 
eng i subregion N223-2 ses af ovenstående figur, at naturtypen på størsteparten af arealet har en 
passende andel af middelhøje og høje græsser og urter samt vedplanter. Det er positivt, at der ikke er 
registreret invasive arter på de kortlagte arealer med naturtypen. I forhold til hydrologi er der på hele 
arealet med tidvis våd eng registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form af perifere eller ikke-
funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og våd bund. Alle arealer 
bliver plejet i form af afgræsning.  
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Figur 196. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen kildevæld inden for subregion N223-2. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Der er registreret 24 kildevæld i subregionen med et samlet areal på 9,1 ha, hvoraf lidt over halvdelen 
(4,6 ha) er i høj eller god tilstand, og det resterende areal er i moderat tilstand eller ringere (se Tabel 
74). Kildevældene findes især i den sydøstlige del af subregionen, øst for Kærby (se Figur 193). To 
af subregionens kildevæld indgår i mosaik med rigkær. Der er registreret tre skovkildevæld, de 
resterende er lysåbne. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for kildevæld 
i subregion N223-2 ses af ovenstående figur, at naturtypen er præget af en for stor andel af middelhøje 
og høje græsser og urter på størstedelen af arealet med kildevæld i forhold til det optimale for 
naturtypen. Dette er også gældende i nogen grad for tilgroning med vedplanter. I forhold til vedplanter 
udgøres den tætteste bevoksning af vedplanter (kategori ”5”) af skovkildevældene, som naturligt har 
en stor andel af vedplanter. Der er ikke registreret invasive arter i subregionens kildevæld. På lidt 
over en tredjedel af arealet med kildevæld er der registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i form 
af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig og 
våd bund. Omkring to tredjedele af arealet bliver græsset.  
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Figur 197. Påvirkninger for fokushabitatnaturtypen rigkær inden for subregion N223-2. Fordeling er vist i 
procent. Kategori 1-5, hvor 1) er mindst påvirket og 5) er mest påvirket. 0) betyder ikke relevant. For hver 
påvirkningstype er angivet, hvor stor en procentdel af habitatnaturtypen, der er i den pågældende kategori. 
 
Omkring en tredjedel af den kortlagte lysåbne habitatnatur i subregionen er rigkær. Der er registreret 
114,2 ha af naturtypen, hvoraf ca. tre fjerdedele er i høj eller god tilstand (se Tabel 74). Rigkærene 
findes især langs Kastbjerg Å, som løber gennem subregionen (se Figur 193). Tre af subregionens 
rigkær indgår i mosaik med hhv. kildevæld, hængesæk og tidvis våd eng. 

Naturtypen og generelle påvirkninger for naturtypen er beskrevet i kapitel 1. Specifikt for rigkær i 
subregion N223-2 ses af ovenstående figur, at to tredjedele af arealet med naturtypen er præget af 
tilgroning af høje græsser og urter. I tre fjerdedele af arealet med rigkær er andelen med vedplanter 
ikke optimal. Der er registreret spredt forekomst af invasive arter på en mindre del (≤5%) af arealet. 
I forhold til hydrologi er der på størstedelen af arealet registreret tegn på afvanding, dog fortrinsvist i 
form af perifere eller ikke-funktionsdygtige grøfter, og stadig med dominans af arter knyttet til fugtig 
og våd bund. Det er positivt, at størstedelen af områdets rigkær bliver plejet. Plejen er primært 
registreret som græsning.  
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