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Områdebeskrivelse
Baggrund
Natura 2000-området deles af Aalborg, Vesthimmerlands, Jammerbugt og Rebild kommuner og
omfatter habitatområde nr. 15 og fuglebeskyttelsesområde nr. 1. I projektet LIFE IP NATUREMAN indgår
6 delområder af habitatområdet, hvoraf 2 er beliggende i Jammerbugt Kommune. Områderne er udvalgt
til projektet på grund af forekomsten af rigkær i begge subregioner N15-1 og N15-5.

Natura 2000-område 15. Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.
Natura 2000-området består mod nord af de vidtstrakte, lavvandede fjordområder i Limfjorden.
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.
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På historisk kort lave målebordsblade (år 1900-1960) ses områder, hvor der før var vand. I dag er disse
områder inddæmmet ved diger og pumper. Mange arealer er drænede med grøfter.

Kort 1900-1960. Lave målebordsblade.
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Kortet viser oversigt over NOVANA undersøgelser og beskyttet natur indenfor subregion N15-1.
Følgende registreringer er vist: §3 beskyttet natur (blå skravering), kortlagt habitatnatur (gul), fokus
habitatnatur (grøn), kontrolovervågningsstationer (orange). Der er ingen NOVANA-data for fokusarter
inden for den pågældende subregion i Naturdatabasen.
I subregion N15-1 er størstedelen af det beskyttet natur ikke kortlagt som habitatnatur.
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Vildtreservat Ulvedybet
Vildtreservat Ulvedybet er udpeget som vildtreservat i 1930. Vildtreservatet omfatter 812 ha hvoraf de
217 ha, er offentligt ejede landarealer. De omkringliggende landbrugsarealer, diger og dæmning er
derimod privatejede. Reservatordningen indebærer, at jagt og anden færdsel indenfor reservatgrænsen
er forbudt, ligesom fiskeri er forbudt på Ulvedybets vandarealer. Det er tilladt at færdes på dæmningen.
På søterritoriet syd for dæmningen gælder bestemmelser for Nibe og Gjøl Bredning vildtreservat,
hvorefter jagt og brætsejlads er forbudt. For denne zone gælder i øvrigt flere bestemmelser jf.
bekendtgørelse om Nibe og Gjøl Bredninger vildtreservat.
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Habitatnatur – 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. 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.
Naturtypen rigkær, 7230, er truet både nationalt og internationalt, og derfor er der særligt fokus på
netop denne naturtype i projektet LIFE IP NATUREMAN. I Danmark følges udviklingen i Natura 2000områderne, og indsatser og målsætninger prioriteres løbende i områdeplaner – de såkaldte Natura
2000-planer.

Rigkær habitatnatur

Udbredelsen af rigkær i subregion N15-1 består af et kortlagt mindre område på den østlige side af
Ulvedybet, ved Gjøl. Der er registreret ca. 1 ha af naturtypen, som er i god tilstand (se Tabel 1).
Subregionens rigkær indgår ikke i mosaik med andre naturtyper i dette område. 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. Habitatnatur inden
for subregion N15-1, hektar (ha.). Fokushabitatnaturtypen er vist med fed skrift. ”(tom)” indikerer
habitatnatur, som ikke er tilstandsvurderet.
N15-1
Naturtype nr.

Naturtilstand

1150

Habitatnaturtype
Lagune

1330

Strandeng

7230

Rigkær

Hovedtotal

I. Høj
tilstand

II. God
tilstand

III. Moderat
tilstand

IV. Ringe
tilstand

V. Dårlig
tilstand

(tom)
0,4*

21,5

77,1

54,9

153,5

0,9
22,3

Hovedtotal
0,4
0,9

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.
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I tabellen på foregående side ses, at størstedelen af den tilstandsvurderede habitatnatur er strandeng,
hvoraf hovedparten af naturtilstanden for denne naturtype afspejles i det samlede billede.

Billedet viser landbrugsdrift lige øst for det udpegede rigkær.
Der er umiddelbart ikke problemer med påvirkning af intensiv landbrugsdrift. I Natura 2000-planen
gældende for perioden 2016-2021, er den overordnede målsætning for N15 blandt andet, at forekomsten
af rigkær (7230) skal prioriteres højt. Dette skal ske ved at sikre den mest hensigtsmæssige pleje/drift.
Samtidig skal der arbejdes for at øge arealet af naturtypen, så der kan skabes sammenhæng mellem
forekomsterne.
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§ 3 beskyttet natur
§3 beskyttet natur inden for subregion N15-1, hektar (ha.).
N15-1
Beskyttet natur
Beskyttet natur ej habitatnatur

Sø <5 ha

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

588,0

83,8

6,5

31,6

0,3

253,2

963,4

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.

Nuværende pleje
Andelen af høje græsser og urter bliver for høj, hvis der ikke sker pleje på arealet. Det er positivt, at der
ikke er registreret vedplanter på arealet med rigkær. 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. Området er i dag (efterår 2021)
indhegnet med flere folde, hvor enkelt lodsejere i dag har forpagtet arealerne ud til anden dyreholder.
Der er afgræsning med kødkvæg på disse arealer i sommerperioden. Hegnene er gamle og lodsejerne har
vist stor interesse for at gentænke hegnslinjer og øge områderne, hvor der kan afgræsses.
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Nuværende hegnslinjer 2 steder i projektområdet.

Ejendomsmæssige forundersøgelser
Ejendomsstrukturen i projektområdet omfatter 4-5 private lodsejere og Naturstyrelsen afhængigt af,
hvilke aftaler, der kan indgås vedr. sætning af hegnslinje og græsningsfælleskaber.

Socioøkonomiske aspekter
Det skal undersøges, hvilke socioøkonomiske aspekter der kan være relevante at følge og analysere på i
projektområdet. Dette skal ske i samarbejde med arbejdsgruppen for aktion D.2: Monitering af
økosystemtjenester og socialøkonomisk effekt.
Der er kendskab til jagtinteresser i hele området, som giver indtægter til lodsejerne.
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Overordnet vision
Den overordnede vision for projektområdet er at sikre gunstig bevaringsstatus for rigkær samt sikre en
pleje af arealerne for gunstig bevaringsstatus for de udpegede fuglearter. Visionen er at skabe mere
sammenhængende natur.
Det foreslåede projektområde kan omfatte et areal op til 120 ha. afhængigt af lodsejerinteresse for
deltagelse. I projektområdet er der bl.a. dyrkede marker i omdrift, som evt. kan ekstensiveres og
medtages i afgræsning. I projektområdets sydvestlige del ligger Bjerget, som er en kalkbakke under
tilgroning med krat. Naturstyrelsen ejer dele af Bjerget. Naturstyrelsen har deltaget i besigtigelse og
tilkendegivet, at store dele af arealet ejet af Naturstyrelsen kan indgå som græsningsareal.

Projektområdet indenfor den røde stiplede linje.

Projektafgrænsning med hegnslinjer udarbejdes, når Landbrugsstyrelsen åbner op for støtteordningen
forberedelse til afgræsning i Natura 2000. Der afholdes møde om dette med alle lodsejere og dyreholdere
i oktober 2021.
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Udsigten fra Bjerget mod Ulvedybet til højre og Limfjorden til venstre. Der er adgang mellem via
dæmningen.

Sammenbinding af arealer
Der er mulighed for at søge om tilskud til sammenbinding af arealer efter støtteordningen
”Sammenbinding af arealer inden for Natura 2000”. LandboNord har i samråd med lodsejer overblik over,
hvilke arealer der kan søges på. Vi afventer om der gøres brug af denne mulighed. Der er bred enighed
om, at ordningen kan være med til at understøtte den overordnede vision for projektområdet.
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Aktioner
Følgende aktioner fra LIFE IP NATUREMAN vurderes at være relevante i projektområdet.
Der blev på en besigtigelse med LIFE IP sekretariatet d. 13. april 2021, vurderet, at der ikke er behov
for at gennemføre en hydrologisk forundersøgelse.
















A.1. Forundersøgelser, lodsejerkontakt og interessekortlægning
A1. Udbud og indhentning af tilbud vedr. hegn og græsningsfaciliteter
A1. Undersøge lodejerinteresse for at ekstensivere omdriftsjord
A2. Ansøgning om ekstensivering af arealer
C.1. Etablering af afgræsning
C.2. Rydning af uønsket opvækst
C.4. Særlig pleje af arter og naturtyper
C.8. Stier
C.9. Afsætning af kød fra naturpleje
D.1. Monitering af udvalgte habitatnaturtyper og -arter
D.2. Monitering af økosystemtjenester og socialøkonomisk effekt
E.2. Information og formidling
E.3. Kapacitetsopbygning
E.5. Naturpleje som driftsgren
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Proces med lodsejere og konsulenter 2021
Inddragelse af lodsejere
Life-projektet er blevet præsenteres for lodsejerne i projektområdet. Dette er sket ved, at der er taget
telefonisk kontakt til alle, hvor projektleder i Jammerbugt Kommune har beskrevet, hvad projektet går ud
på og hvilke muligheder, der ligger i projektet. Herefter er der udsendt invitation til et fælles møde med
lodsejerne lokalt, hvor den overordnede idé for området præsenteres. Mødet blev afholdt d. 9. juni 2021
lokalt hos en lodsejer centralt i projektområdet. Lodsejermødet var et uformelt møde, hvor de enkelte
lodsejere fik mulighed for at høre mere om projektet og hvor deres interesser i projektområdet kan blive
klarlagt. Til mødet deltog den lokale landboforening, hvor de præsenterede mulige støtteordninger.
Der blev holdt markvandring d. 13. september, hvor lodsejere, dyreholdere, jægere, DOF og lokale
deltog. Formålet med markvandringen var at oplyse lodsejerne og andre interesserede om områdets
naturværdier med særligt fokus på naturpleje og samarbejde. LandboNord deltog også til
markvandringen, hvor der var fokus på input til kommende ansøgning til nye hegn og rydning af gyvel.

Orientering pr. telefon til lodsejer om projektet
Invitation til lodsejermøde
Lodsejermøde
Markvandring
Møde vedr. ansøgning til rydning og hegn
Planlægning og afholdelse af formidlingsture
Tabel 1 Tidsplan for lodsejerinddragelse.

Maj 2021
Maj 2021
9. juni 2021
13. september 2021
7. oktober 2021
December 2021
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Eksisterende stisystemer og rekreative faciliteter

I projektområdet findes der i dag P-plads på Naturstyrelsens matrikel med infotavle om Ulvedybet som
har reservatstatus. Desuden findes der en trampesti og udsigtspunkt på Bjerget. På et privat areal på
Bjerget er der shelterplads med vandpost og et muldtoilet. På den østlige side af dæmningen er der opsat
infotavler om Dæmningens historie og det inddæmmede land. På den vestlige side af Dæmningen er der
fugletårn og mindre P-plads (ejet af Aage V. Jensens Naturfond). Der er begrænset færdsel på
Dæmningen i sommerhalvåret, men altid åben for gående og cyklister. Området er allerede et
udflugtsmål, men de forskellige publikumsfaciliteter mangler en samlet fortælling.
I udviklingsplanen for Gjøl (2020) fremgår det, at der er et ønske om en hundeskov på Bjerget. Dette
kan evt. undersøges nærmere i projektperioden.
De eksisterende rekreative faciliteter og adgangsvej trænger til at blive forbedret. Jammerbugt Kommune
har i projektet været i dialog med Naturstyrelsen om udskiftning af bord/bænk og udbedring af
adgangsvej. I forbindelse med projektet opsættes der en infotavle på Naturstyrelsens rast ved Bjerget.
Bord/bænke er udskiftet i august 2021.

Andre vinkler
Masterplan for Limfjordslandet og rekreation/turisme
Jammerbugt Kommune har vedtaget en Masterplan for Limfjordslandet, som skal styrke den
turismemæssige infrastruktur langs Limfjorden i kommunen. Kommunen arbejder derfor allerede med
formidling og adgang til naturen i området, hvor det er muligt, skal dette ske i sameksistens og
samarbejde med Life-projektet. Der vil i løbet af foråret 2022 ske en opgradering af shelterpladser og
formidlingsskilte om Limfjordslandet, som finansieres med midler fra FLAG og Lokale Anlægs Fonden.

Landdistriktsudvikling og udviklingsplan for Gjøl
Projektområdet ligger tæt på landsbyen Gjøl med ca. 1300 indbyggere. Der afholdes årlige møder vedr.
lokalområdets udvikling, hvor kommunen deltager og ønsker til udvikling fremgår af Lokal Udviklingsplan
(LUP) for Gjøl. Udviklingsplanen kan findes på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.
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