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RESUME 
Natura 2000-område 18 udgøres af Rold Skov med dets mange værdifulde skovnaturtyper, af Lindenborg Ådal med 
mange og unikke forekomster af bl.a. kildevæld og kalkoverdrev, samt af store renvandede søer som Madum Sø og 
Store Økssø. Desuden findes nationalt værdifulde forekomster af højmoser, vandløbsstrækninger i nær 
referencetilstand, store områder med hede, sure overdrev og enebærkrat, samt enkelte meget artsrige rigkær. Desuden er 
der i området registreret hele 11 bilag II-arter, blandt andet landets eneste forekomster af Fruesko. De vigtigste trusler 
mod områdets arter og naturtyper er eutrofiering med luftbåren kvælstof, samt tilgroning med vedplanter og afvanding 
af lavbundsarealerne. 

1. Beskrivelse af Natura 2000-området 
Natura 2000-område nr. 18 (Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø) er udpeget som Habitatområde nr. 20 og 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 3 og 4 med et samlet areal på 8.748 ha (se tabel 1.1 eller hjemmesiden for Vand og Natur 
(klik her)).  
Området ligger i de nye storkommuner Rebild, Mariagerfjord og Aalborg med store og vigtige arealer i især de to 
førstnævnte kommuner.  
 
Af Natura 2000-områdets samlede areal er 1.624 ha af arealet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (Tabel 1.2). 
Desuden er der 1.262 ha løvskov og 4.874 ha nåleskov (kilde: Areal Information systemet, Danmarks 
Miljøundersøgelser). Resten af landarealet består af agerjord, byer mm. Indenfor Natura 2000-området er der følgende 
fredninger: Madum Sø og Langmosen (landskabs- og naturvidenskabelig fredning), Gravlevdalen og Rebild Bakker 
(landskabs-, naturvidenskabelig og rekreativ fredning), Enebærstykket (landskabs- og naturvidenskabelig fredning), 
Fræer Purker (landskabsfredning), Skrænter ved Skindbjerg (landskabs- og naturvidenskabelig fredning), 
Skindbjerglund (naturvidenskabelig fredning). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beskyttet Natur Areal

Vandløb 137 km
Hede 184 ha
Naturenge 226 ha
Kulturenge 282 ha
Mose 500 ha
Overdrev 152 ha
Sø 280 ha

I alt  1.624 ha

Nr. Navn Areal 

H20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum 
Sø 8.748 ha 

F3 Madum Sø 254 ha 

F4 Rold Skov 7.424 ha 

 Samlet areal Natura 2000 8.748 ha 

 

 

Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er 
inkluderet i denne basisanalyse. For hvert område er områdets nummer, 
navn og areal (i ha) angivet, ligesom Natura 2000 områdets samlede 
areal er oplyst. Da habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er delvist 
sammenfaldende, svarer det samlede areal af Natura 2000-området ikke 
til summen af de tre udpegninger. Kilde: 
http://www2.skovognatur.dk/natura2000/. 

Tabel 1.2. Antal hektar af registreret beskyttede 
 naturtyper i Natura 2000-område 20 
(vejledende registrering, Nordjyllands 
Amt, feb. 2006). 

 
1.1 Beskrivelse af områdets natur og dets potentiale 
Natura 2000-området udgøres af den øvre og mellemste del af Lindenborg Ådal samt af hovedparten af Rold Skov. 
Området rummer nogle af Danmarks mest varierede og storslåede naturområder, hvoraf flere er decideret unikke for 
landet. Især skal følgende fremhæves som unikt: 

- Selve Rold Skov, der omfatter landets største skovkompleks. Området omfatter især store forekomster af 
skovnaturtyperne bøg på hhv. mor, muld og kalk, samt et stort sammenhængende område med ellesump 
omkring Lindenborg Å. 

- En unik samling af store renvandede søer hvoraf de vigtigste er Madum Sø og Store Økssø. Madum Sø er 
Himmerlands største sø. Den kan betegnes som lobeliesø og er den største og en af de reneste af slagsen i 
Danmark. Området rummer knap 90 % af landsdelens areal med lobeliesø. I kraft af Store Økssø og flere andre 
større brunvandede søer rummer området godt 40 % af landsdelens samlede areal af denne søtype. 

- Lindenborg Å som i sit øvre løb gennem Rold Skov er unik, fordi den stort set henligger ureguleret og i 
naturtilstand med et godt fald, med mange grusaflejringer i bunden, samt tilledning af rent vand fra mange 
kildevæld med unik fauna. 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?imgbox=-1%20-1%20-1%20-1&layers=theme-kms-wms-dtkskaerm%20theme-pg-natura_2000_omraader&mode=browse&zoomdir=0&selectorgroups=&zoomsize=2&queryfile=&querylayer=&profile=miljoegis_vandrammedirektiv&page=content&searchlayers=&shapeindex=&search
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- En perlerække af bassin- og strømkilder, hvoraf de mest kendte er Lille Blåkilde, Ravnkilde, Blåhøl og 
Kovadsbækken. De rummer især en unik smådyrsfauna, herunder mange rød- og gullistede arter, men også 
sjældne mosser og højere planter er tilknyttet. Ud over de kendte større kilder rummer området også store 
forekomster af sumpkilder og strømkilder langs hele ådalens længde. Natura 2000-området omfatter således 
omkring halvdelen af det kortlagte areal af kildevæld i landsdelens habitatområder, hvoraf enkelte har 
international betydning i kraft af deres rige flora og insektfauna. I en fremtidig pleje af området bør de unikke 
kildeområder prioriteres højt. 

- Store, meget værdifulde og artsrige forekomster af de himmerlandske kalkoverdrev. Bl.a. bilag II-arten 
Fruesko er knyttet til nogle af disse forekomster, der derudover rummer en lang række plantearter, der er 
sjældne regionalt og nationalt. 

- En lang række forekomster med højmose, hvoraf Langmose i Hellum Skov og højmosen ved Lille Økssø er de 
største. Flere af forekomsterne er i dårlig naturtilstand som følge af tidligere tiders afvanding og tørvegravning, 
samt efterfølgende tilgroning. På flere af de vigtigste arealer foregår der imidlertid rydning af opvækst og bl.a. 
omkring Store Økssø forsøger Staten gennem et LIFE-projekt at hæve vandstanden på de omkringliggende 
højmosearealer. Forekomsterne i området er unikke, idet de udgør det største samlede areal med højmoser i et 
dansk skovområde. En fremtidig forvaltning af området bør prioritere at rydde for trævækst og hæve 
vandstanden på de tilbageværende arealer. 

- Naturtyperne tør hede, enekrat, hængesæk og rigkær er i kraft af deres store arealmæssige udstrækning og/eller 
deres høje naturkvalitet med forekomster af sjældne og for naturtypen karakteristiske arter af enten regional 
eller national betydning. Blandt andet findes på nogle af disse forekomster af Rust-Skæne (7230), samt nogle 
af landets største bestande af ansvarsarten Lyng-Vikke (4030 og 5130).  

- Høj tæthed af nationalt sjældne plante- og dyrearter, bl.a. 11 bilag II-arter, hvoraf de syv er observeret inden 
for de seneste år. Blandt arterne kan nævnes orkidéen Fruesko, som i Danmark kun findes i dette område. 

- Rold Skov er det vigtigste område for Sortspætte i Nordjylland, en væsentlig lokalitet for Hvepsevåge og 
rummer lejlighedsvist sjældne ynglefugle som Fiskeørn. 

2. Udpegningsgrundlaget 

2.1 Habitatområde 20 Rold skov 
Som det fremgår af tabel 2.2 er Habitatområde nr. 20 udpeget af hensyn til 23 habitatnaturtyper og 9 arter.  
Se kort med naturtyperne og arter på hjemmesiden for Vand og Natur (klik her), på nær Flodlampret og Grøn 
Buxbaumia, da datagrundlaget for disse to arter ikke er fyldestgørende nok. 

2.2 Fuglebeskyttelsesområde nr.3. Madum Sø 
Madum Sø blev oprindeligt udpeget for stort antal af fældende hvinænder, men oplysningen må være af ældre dato for 
der ses sjældent mere en d 100 og arten er derfor taget af udpegningsgrundlaget, der således ikke rummer nogle arter. 
Søen i perioder haft betydning som fourageringslokalitet for ynglende Fiskeørn i nærheden.  

2.3 Fuglebeskyttelsesområde nr. 4. Rold Skov 
Som det fremgår af tabel 2.1 er fuglebeskyttelsesområde nr. 4 udpeget af hensyn til 5 fuglearter.  
 
 

 Ynglepar 
1983 

Ynglepar 
1990-1993 

Ynglepar 
2004 -2005 Status Areal 

  
Hvepsevåge 4 -5 4 -5 ? Stabil eller tilbagegang 583 ha 
Stor Hornugle 0 1 1 Stabil eller fremgang - 
Isfugl 2-4 1-2 ? Stabil eller svingende 33 ha 
Sortspætte  10 - 13 5 ? Tilbagegang - 
Rødrygget 
Tornskade 8 - 15 Ca. 10 ? Stabil eller tilbagegang - 

Tabel 2.1 Oversigt over de ynglende fuglearter, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af Fuglebeskyttelsesområde nr. 4.  Arter med fed var 
del af det oprindelige udpegningsgrundlag i 1983. 
 
 
 
 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?imgbox=-1%20-1%20-1%20-1&layers=theme-kms-wms-dtkskaerm%20theme-pg-natura_2000_omraader&mode=browse&zoomdir=0&selectorgroups=&zoomsize=2&queryfile=&querylayer=&profile=miljoegis_vandrammedirektiv&page=content&searchlayers=&shapeindex=&search
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Tabel 2.2. Oversigt over de arter og naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af habitatområde 20. (1.) Skov naturtyperne bliver 
kortlagt af SNS og er kun delvist kortlagt i forbindelse med amtets kortlægning i 2004-05. * Prioriteret naturtype.  

Nr. Naturtype Kortlagt 
areal 

Antal 
forekomster 

Arter 
1014 Skæv Vindelsnegl (Vertigo angustior) 5 ha 3 
1081 Bred Vandkalv (Dytiscus latissimus) 718 ha 2 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 32 km 13 
1166 Stor Vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 1722 ha - 
1318 Damflagermus (Myotis dasycneme) 65 ha 1 
1355 Odder (Lutra lutra) 419 ha 3 
1386 Grøn Buxbaumia (Buxbaumia viridis) - 0 
1393 Blank Seglmos (Drepanocladus vernicosus) - 0 
1902 Fruesko (Cypripedium calceolus ) - 2 
Naturtyper 
3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 202 ha 1 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 26 ha 17 
3160 Brunvandede søer og vandhuller 47 ha 16 
3260 Vandløb med vandplanter 45 km - 
4010 Våde dværgbusksamfund med Klokkelyng 7 ha 11 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 83 ha 33 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 37 ha 23 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 28 ha 40 
6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 80 ha 114 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med Blåtop 48 ha 93 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 3 ha 7 
7110 * Aktive højmoser 44 ha 20 
7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse 49 ha 28 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 15 ha 31 
7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 31 ha 76 
7230 Rigkær 65 ha 76 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn1.) 492 ha 150 
9130 Bøgeskove på muldbund1.) 191 ha 54 
9150 Bøgeskove på kalkbund1.) 56 ha 13 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund1.) 3 ha 4 
9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund1.) 13 ha 14 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser1.) 55 ha 51 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld1.) 82 ha 47 

 

2.4 Nyfundne naturtyper og arter 
I tabel 2.3 vises de nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter eller naturtyper, der aktuelt ikke udgør 
udpegningsgrundlag, men som vil skulle vurderes i forbindelse med en kommende revision af udpegningsgrundlagene. 
Det drejer sig eksempelvis om arter og naturtyper på bilag 1 eller 2 til EF-habitatdirektivet eller på bilag 1 til EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet. 

Naturtype og art Areal Antal 
forekomster 

1013 Kildevælds-vindelsnegl 3,6 ha 1 
1099 Flodlampret - 1 
9120 Bøg på morbund med kristtorn(1.) 0,5 ha 1 

 
Tabel 2.3. Arter og naturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag for Natura 2000-planens internationale naturbeskyttelsesområder, men som 
vurderes at have væsentlig forekomst heri. En * foran artens eller naturtypens kodenummer betyder, at den er særligt prioriteret af EU. (1.) Skov 
naturtyperne bliver kortlagt af SNS og er kun delvist kortlagt i forbindelse med amtets kortlægning i 2004-05. ** Arten er kendt fra området, men 
status er usikker.  
 

3. Foreløbig trusselsvurdering 

3.1 Beskrivelse af naturtilstanden 
Som baggrund for at foretage en trusselsvurdering for naturtyper og arter er der foretaget en foreløbig vurdering af 
status af tilstanden for de naturtyper og arter, der forekommer i området (se bilag B.2). 
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For de naturtyper og arter, som ikke er omfattet af NOVANA-overvågningsprogrammet, er tilstands- og 
trusselsvurderingen baseret på et skøn. 

3.1.1 Vandrammedirektivets basisanalyse I-II 
I Natura 2000-området er der målsat 60 km vandløb. I år 2015 forventes 13 km vandløb at leve op til målsætningen, 
mens 47 km forventes ikke at leve op til målsætningen. Ingen af de målsatte vandløbsstrækninger er upåvirkede. 
Vandløbene er påvirkede biologisk, fysisk og hydrologisk. Vandløbsfaunaens frie vandring påvirkes på visse 
strækninger af spærringer, således at målsætningen ikke er opfyldt. 135 km målsat og ikke målsat vandløb er påvirkede 
af regulering og vandløbsvedligeholdelse. Undersøgelser har vist, at der er risiko for udledning af miljøfarlige stoffer i 
forbindelse med udledninger fra punktkilder. Der er ikke tilstrækkelig viden herom.  
Madum Sø, Store Økssø, Mossø, Gravlev Sø og Teglsø indgår som søer i habitatområde H 20. Søerne vurderes i 
basisanalysen til at opnå målopfyldelse i 2015 pga. søernes landskabelige beliggenhed. De øvrige småsøer samt 
vandhullerne i habitatområdet indgår ikke direkte i Vandrammedirektivets basisanalyse I-II, idet kun særskilt målsatte 
søer samt søer > 5 ha er vurderet. 
Yderligere informationer om Vandrammedirektivets basisanalyse I-II kan findes på 
http://www.mst.dk/Vand/Vandrammedirektivet/Basisanalysen/Dansk+rapportering/06030200.htm

3.2 Eutrofiering 
Hovedparten af de terrestriske naturtyper og flere arter, der er omfattet af habitatdirektivet, påvirkes negativt ved 
relativt lave niveauer af luftbåren kvælstofdeposition. N-depositionen kommer fra internationale, nationale, såvel som 
lokale kilder. Naturtypernes følsomhed overfor tilførsel af luftbåren kvælstof kan beskrives ved hjælp af tålegrænser.  
Når tålegrænserne er overskredet må det forventes, at de påvirkede naturtyper vil være truede på mellem til lang sigt.  
 
Området påvirkes generelt af en høj luftbåren kvælstofdeposition. Således udgør eutrofiering en stor og akut 
fremadskridende trussel mod en stor del af de terrestriske naturtyper i området. Det vurderes således, at godt halvdelen 
af alle forekomster af kildevæld og rigkær er påvirkede over tålegrænsen, mens dette gælder for hovedparten af 
områdets sure overdrev og kalkoverdrev, samt for alle forekomster af hede, højmose og hængesæk. 
 
En væsentlig påvirkning af Gravlev Sø er eutrofiering, idet tilførslen af næringsstoffer til søen er stor. 
Næringsstoftilførslen stammer primært fra landbrugsdriften i det åbne land. 

3.3 Tilgroning 
For især heder, kalkoverdrev, sure overdrev og blåtopenge udgør tilgroning i form af høj vegetation og tilgroning i 
vedplanter en stor trussel på både kort og især lang sigt på hovedparten af forekomsterne (figur B.2.3.2). Disse 
naturtypers eksistens er betinget af, at de til stadighed afgræsses. Det er derfor i særlig grad kalkoverdrevene og 
blåtopengene, der er truet på kort sigt, idet kun de sure overdrev og hederne afgræsses i et acceptabelt omfang i dag 
(figur B.2.3.3). 
 
Som det fremgår af figur B.2.3.1 er de to våde naturtyper rigkær og kildevæld domineret af høj vegetation på en stor del 
af arealerne. Dette skyldes enten manglende eller for ekstensiv afgræsning. Det er således også kun en mindre del af 
disse to naturtyper, der afgræsses i acceptabelt omfang i dag. Manglende afgræsning på især rigkærene vil i løbet af få 
år bevirke, at de høje urter og vedplanter, vil udkonkurrere de lavtvoksende, konkurrencesvage arter, som karakteriserer 
disse naturtyper. Af figur B.2.3.2 fremgår, at der for hovedparten af forekomsterne kun er begrænsede problemer med 
tilgroning af de to våde naturtyper med vedplanter. For især rigkærene skyldes dette udelukkende, at arealer, der er 
under kraftig tilgroning i vedplanter ikke er blevet kortlagt, fordi de ikke tilhører naturtypen, som den er defineret i 
habitatdirektivet. Ved fortsat manglende afgræsning/høslet vil hovedparten af 7220/7230-forekomsterne forsvinde fra 
området. Tilgroning vurderes som en akut trussel mod disse to naturtyper i området. 
 
Ophør af græsning på skovnære overdrev o. lign. kan udgøre en trussel mod Rødrygget Tornskade, idet arten er 
tilknyttet disse naturtyper. 

3.4 Hydrologi 
Alle naturtyper tilknyttet fugtig bund er mere eller mindre akut truet af afvanding og den deraf følgende tilgroning og 
forarmning af den karakteristiske flora (figur B.2.4.1). Kildevæld, samt rigkær, der ofte findes i tilknytning til disse, er 
til dels undtaget, idet kilder i sagens natur i en vis udstrækning selv er i stand til at opretholde en gunstig hydrologi, da 
den ”selv” frembringer vandet. Som det fremgår af tabellen er det i særlig grad højmoser og dets nedbrydningsstadier, 

http://www.mst.dk/Vand/Vandrammedirektivet/Basisanalysen/Dansk+rapportering/06030200.htm
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der er negativt påvirket af afvanding. Lindenborg Ådal er i øvrigt i forhold til sit store areal og potentiale meget fattig 
på rigkær. Dette skyldes afvanding og omlægning af de tidligere enge, kær og moser. Grødeskærring udøver en kraftig 
påvirkning af den naturlige hydrologi i området og påvirker hermed også naturtype 3260, vandløb med vandplanter. 

3.5 Invasive arter 
I området er der generelt ikke store trusler fra invasive arter i dag. På langt sigt kan der dog ved ignorering af problemet 
blive tale om trusler fra følgende arter: Kæmpe-Bjørneklo, Gyvel og invasive nåletræer. Alle tre arter findes spredt i 
området. Det vurderes dog at højmoser og dets nedbrudte stadier er akut truet af tilgroning med bl.a. invasive nåletræer. 

3.6 Arealmæssige ændringer siden 1994 
Genetableringen af Gravlev Sø kan eventuelt have oversvømmet enkelte rigkær, men den langsigtede effekt af projektet 
vurderes at være positiv for områdets naturtyper og arter. En række arealer er blevet forringet siden 1999, hvor et 
konsulentfirma lavede en grundig kortlægning af området. Forringelserne skyldes især gødskning og tilgroning. Ved St. 
Økssø samt flere andre steder i Rold Skov har man gennem et EU-finansieret LIFE-projekt forsøgt at genoprette 
tilgroede og udtørrede højmosearealer. 

3.7 Forstyrrelse af arter 
Øget rekreativ udnyttelse vil kunne udgøre en trussel for ynglende rovfugle som Hvepsevåge og muligt ynglende Sort 
Stork. Isfugl kan være sårbar for hyppige forstyrrelser ved kanosejlads. 

3.8 Andre Trusler 
Store Økssø og især Madum Sø udgør yndede badelokaliteter. Ved Madum Sø er undervandsvegetationen slidt væk i 
det område, hvor der bades, men da der er tale om et begrænset område, der er påvirket, vurderes forstyrrelsen at udgøre 
et begrænset problem. 

4. Plejetiltag, igangværende indsats mm 
Indenfor Natura 2000-området har Nordjyllands Amt udformet 2 plejeplaner: 
 1. Madum Sø og langmosen 
 2. Skindbjerg II 
  
Derudover er der udført 2 VMPII/III projekter, 1 vandløbsrestaurering og 2 andre former for pleje eller genopretning 
inden for området, blandt andet hedearealerne ved Rebild Bakker. 
 
Siden 1997 har amtet indgået 185 MVJ aftaler (810 ha) indenfor Natura 2000-området. 

5. Modstridende naturinteresser 
Naturlig succession i form af tilgroning kan indebære, at én naturtype udvikler sig til en anden, ligesom eutrofiering kan 
medføre en ændring i vegetationen fra en naturtype mod en anden. Det kan derfor ved udarbejdelse af Natura 2000-
planen være nødvendigt, at foretage en prioritering af hvilken drift eller plejemetoder man vil benytte sig af på et givet 
areal afhængig af hvilken naturtype eller naturtypemiks, man sigter mod.   

6. Liste over manglende data 
Naturtyper 
Terrestriske naturtyper 
Der er behov for en dækkende kortlægning af de naturtyper, som ikke udgør en af de 18 lysåbne naturtyper, der indgår i 
kortlægningen og overvågningen i NOVANA-programmet: For Habitatområde 20 gælder det for følgende naturtyper: 

• Enekrat (5130) 
• Urtebræmme (6430) 
• Nedbrudt Højmose (7120)  
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Skovnaturtyper 
Der er behov for kortlægning af skovnaturtyper udenfor de fredsskovpligtige områder: 

• Bøg på mor (9110) 
• Bøg på mor med kristtorn (9120) 
• Bøg på muld (9130) 
• Bøg på kalk (9150) 
• Ege-blandskov (9170) 
• Stilkege-krat (9190) 
• *Skovbevokset tørvemose (91D0) 
• *Elle og askeskov (91E0)  

 
Søer og vandhuller  
Der er generelt behov for kortlægning af søer, vandhuller og damme på under 5 ha: 

• Næringsrig sø (3150) 
• Brunvandet sø (3160)  

 
Arter 
Dyrearter 
Der mangler generelt data for forekomster og geografiske udbredelse af følgende arter hjemmehørende i Nordjylland: 

• Hedepletvinge 
• Grøn Kølleguldsned 
• Bred Vandkalv 
• Kildevælds-Vindelsnegl  
• Skæv Vindelsnegl 
• Sump-Vindelsnegl  
• Stor Vandsalamander  
• Damflagermus  
 

Fugle 
Novana overvågningen af fuglearter giver ikke tilstrækkelig viden til dækning af basisanalysen. Brugen af data fra DOF 
giver et rimeligt billede af udviklingen for de enkelte arter, men indsamlingen er tilfældig, og metodemæssig ikke 
tilpasset behovet for basisanalysen.  
 
Fisk 
Der mangler generelt data for forekomster af, den geografiske udbredelse og trusselsvurdering for arterne: 

• Havlampret  
• Flodlampret  
• Bæklampret  

 

7. Liste over tilgængeligt materiale 
Jensen, J.M.; Poulsen, R.S. & Bioconsult, 1997. Registrering af kalkoverdrev i Nordjyllands Amt 1997. Resultaterne 
fra projektet er blevet lagt ind i database, som findes på Naturkontoret, Nordjyllands Amt. Efter 2007 kan data findes i 
den fælles offentlige database Naturdata. 
 
Naturplan, 2000. Kvalitetsvurdering i Lindenborg Ådal. Udarbejdet af konsulentfirmaet NATURPLAN for 
Nordjyllands Amt. Kvalitetsvurdering af ca. 1100 lokaliteter i Lindenborg Ådal. Data kan indtil 2007 rekvireres hos 
Naturkontoret, Nordjyllands Amt. Efter 2007 kan data findes i den fælles offentlige database Naturdata. 
 
Pedersen, K.H.; Laubek, B.; Burholt, T.; Poulsen, R.S.; Iversen, I. & Christensen, A., 1999. Moser i Nordjylland 2. 
Natur- og Miljøkontoret, Nordjyllands Amt. 
 
Wind, P., 1992. Oversigt over botaniske lokaliteter 9. Nordjyllands Amt. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i 
samarbejde med Dansk Botanisk Forening  
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Bilag 

B.1 Datagrundlag for naturtyper og arter 
I 2004-2006 er der foretaget en kortlægning af de terrestriske habitatnaturtyper inden for habitatområderne. Desuden er 
der gennem årene indsamlet data i forbindelse med forskellige projekter, som Nordjyllands Amt har igangsat. 
Oplysningerne om søer, vandløb og havområder bygger udelukkende på den viden der er indsamlet gennem årene via et 
generelt tilsyn og overvågningen udført regionalt og via det nationale overvågningsprogram. I tabel B.1.1 er der vist en 
oversigt over tilgængelige data for de enkelte naturtyper. 
 Herunder en oversigt over tilgængelige data  

Nr. Naturtype NOVA NOVANA 
(2004 – 2006) 

Andre data 

Arter 
1013 Kildevælds-vindelsnegl  Overvågning Se bilag B.4.10 
1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)  Overvågning Se bilag B.4.1 
1081 Bred vandkalv (Dytiscus latissimus)  Overvågning Se bilag B.4.2 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) Overvågning  Se bilag B.4.9 
1099 Flodlampret Overvågning  Se bilag B.5 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)  Overvågning Se bilag B.4.3 
1318 Damflagermus (Myotis dasycneme)  Overvågning Se bilag B.4.4 
1355 Odder (Lutra lutra)  Overvågning Se bilag B.4.5 
1386 Grøn buxbaumia (Buxbaumia viridis)  Overvågning Se bilag B.4.6 
1393 Blank seglmos (Drepanocladus vernicosus)  Overvågning Se bilag B.4.7 
1902 Fruesko (Cypripedium calceolus )  Overvågning Se bilag B.4.8 
Naturtyper 
3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) Overvågning Kortlægning Se bilag B.6 

3150 
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store 
vandaks 

 Kortlægning Se bilag B.6 

3160 Brunvandede søer og vandhuller Overvågning Kortlægning Se bilag B.6 
3260 Vandløb med vandplanter Overvågning Kortlægning Se bilag B.5 
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng  Kortlægning  
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)  Kortlægning  
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter  Kortlægning  

6210 
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* 
vigtige orkidélokaliteter) 

 Overvågning 
Kortlægning 

 

6230 
*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur 
bund 

 Kortlægning  

6410 
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med 
blåtop  

Kortlægning 
 

6430 
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende 
skovbryn  

Kortlægning 
 

7110 * Aktive højmoser  Kortlægning  
7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse  Kortlægning  
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand  Kortlægning  

7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand  
Overvågning 
Kortlægning  

7230 Rigkær  
Overvågning 
Kortlægning  

9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn1.)  Kortlægning  
9120 Bøg på morbund med kristtorn(1.)  Kortlægning  
9130 Bøgeskove på muldbund1.)  Kortlægning  
9150 Bøgeskove på kalkbund1.)  Kortlægning  
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund1.)  Kortlægning  
9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund1.)  Kortlægning  
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser1.)  Kortlægning  
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld1.)  Kortlægning  
Fugle 

 Hvepsevåge   Se bilag B.7 
 Stor Hornugle   Se bilag B.7 
 Isfugl   Se bilag B.7 
 Sortspætte   Se bilag B.7 
 Rødrygget Tornskade   Se bilag B.7 

TabelB.1.1. Oversigt over datagrundlaget for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 200- området. For hver naturtype 
og art er en henvisning til en mere detaljerede gennemgang af datagrundlaget samt en angivelse af hvor data stammer fra. NOVA: National 
Overvågningsprogram af VAndmiljøet og NOVANA: Det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen.  



 12

 

B.2 Foreløbig trusselsvurdering  

B.2.1 Beskrivelse af naturtilstanden 
En naturtypes tilstand vurderes ud fra følgende tre kriterier: 
1. Areal. Jo større areal en naturtype dækker i området, des bedre tilstand (arealdata ses i tabel B.2.1.1). 
2. Struktur og funktion. Jo flere af de særlige strukturer og funktioner, som er nødvendige for at opretholde og bevare 
naturtypen på langt sigt, som er til stede, des bedre tilstand (summering af struktur- og funktionsdata ses i tabel B.2.1.2). 
3. Karakteristiske arter. Jo flere af de arter, som er karakteristiske for naturtypen, som er til stede, des bedre tilstand 
(data over karakteristiske arter ses i tabel B.2.1.3). 
 
I nedenstående er summeret de oplysninger som vurderingen af områdernes naturtilstand er baseret på. 
 
I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper er der foretaget en registrering af 
udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer på hovedparten af de kortlagte arealer (tabel B.2.1.1). 
Disse strukturer er delt op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i veludviklede og typiske 
forekomster af naturtypen under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de negative strukturer om en 
stærkt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang registreret på en tre-trins skala: udbredte (U), spredte 
(S) eller ikke tilstede (I).  
 
Tabel B.2.1.2 giver en oversigt over de enkelte naturtypers fordeling i forhold til deres indhold af positive og negative 
strukturer. Mørkegrøn farve viser veludviklede naturtyper, som tilsyneladende ikke er udsat for nogen nævneværdige 
trusler, mens mørkerød farve viser dårligt udviklede naturtyper, der antagelig påvirkes kraftigt af en eller flere trusler. 
 
 
Naturtype kortlagt tilstandsvurderet 
  ha ha 
3110 199 0 
3150 36 0 
3160 49 0 
3260 10 0 
4010 7 7 
4030 83 83 
5130 37 0 
6210 28 28 
6230 80 80 
6410 48 48 
6430 3 0 
7110 44 43 
7120 49 0 
7140 15 15 
7220 31 31 
7230 65 65 
9110 492 0 
9120 0,5 0 
9130 191 0 
9150 56 0 
9160 3 0 
9190 13 0 
91D0 55 0 
91E0 82 0 

Tabel B.2.1.1. Arealfordeling (ha) af de kortlagte terrestriske 
 lysåbne habitattyper i Natura 2000-område 18.  
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Våd hede (4010) 7 ha  Tør hede (4030) 83 ha  Kalkoverdrev (6210) 28 ha 
Strukturer Positive  Strukturer Positive  Strukturer Positive 

Negative U S I  Negative U S I  Negative U S I 
I     I     I    
S 44 37   S 1 10 1  S 59 29  
U  19   U 83 5   U  8 4 

              
Surt overdrev (6230) 80 ha  Tidvis våd eng (6410) 48 ha  Højmose (7110) 43 ha 

Strukturer Positive  Strukturer Positive  Strukturer Positive 
Negative U S I  Negative U S I  Negative U S I 

I 33 6 4  I 22 9   I    
S 17 27 1  S 48 18 2  S 19 34  
U  12   U 1    U  47  

              
Hængesæk (7140) 15 ha  Kildevæld (7220) 31 ha  Rigkær (7230) 65 ha 

Strukturer Positive  Strukturer Positive  Strukturer Positive 
Negative U S I  Negative U S I  Negative U S I 

I     I     I    
S 86 3   S 14 40 12  S 9 14  
U 3 8   U  11 23  U 23 36 18 

Tabel B.2.1.2. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor de enkelte naturtyper er registreret. For både negative og positive 
strukturer er angivet om strukturerne samlet set er udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  Antallet af registreringer med hver af de 9 
kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004).  
 
 
 
 
 
 
 
 
4010 Antal registreringer  7110 Antal registreringer 
Art Indenfor Udenfor  Art Indenfor Udenfor 
klokkelyng 3   Cladonia sp., s.l. 1   
    hedelyng 4   
4030 Antal registreringer  kæruld, tue- 4   
Art Indenfor Udenfor  næbfrø, hvid 2   
blåbær 4   Odontoschisma sphagni 1   
hedelyng 12   rosmarinlyng 1   
revling 5   soldug, rundbladet 1   

tyttebær 6   
Sphagnum 
magellanicum 1   

    tranebær 4   
6210 Antal registreringer     
Art Indenfor Udenfor  7140 Antal registreringer 
bakketidsel 4   Art Indenfor Udenfor 
kalkkarse, stivhåret 2 3  dueurt, kær- 2   
knopurt, stor 6 3  Sphagnum cuspidatum 2   
kodriver, hulkravet 4 4  star, næb- 7   
rundbælg 2   troldurt, eng- 1   
star, vår- 1      
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stilkaks, bakke- 1   7220 Antal registreringer 
    Art Indenfor Udenfor 
6230 Antal registreringer  Bryum pseudotriquetrum 4   
Art Indenfor Udenfor  Cratoneuron filicinum 6   
fladbælg, krat- 8 4  Palustriella commutata 4   
guldblomme   1  star, krognæb- 4   
katteskæg 1    vibefedt 1   
mælkeurt, almindelig 1       
perikon, kantet 7    7230 Antal registreringer 
snerre, lyng- 17 2  Art Indenfor Udenfor 
star, hirse- 1    kæruld, bredbladet 1   
svingel, fåre- 7 1  star, almindelig 18   
tormentil 11 5  star, blågrøn 3   
viol, hunde- 2 1  star, hirse- 5   
ærenpris, læge- 4 2  star, håret 1   
    star, krognæb- 3   
6410 Antal registreringer  star, loppe- 3   
Art Indenfor Udenfor  star, næb- 18   
blåtop 12 1  star, skede- 2   
frytle, 
mangeblomstret 6    star, stjerne- 5   
høgeskæg, kær- 1    star, top- 12 1 
kællingetand, sump- 9    Tomenthypnum nitens 4   
seline 1       
siv, knop- 5       
snerre, sump- 4 1     
tormentil 10       
viol, eng- 3       

Tabel B.2.1.3. Forekomster med naturtype karakteristiske arter. Arterne er blevet registreret i forbindelse med kortlægningen af habitatnaturtyperne.  
Indenfor: arten er registret i 5m cirklen, Udenfor: arten er registret udenfor 5m cirklen  
 
 
 
 

B.2.2 Eutrofiering 

B.2.2.1 Tålegrænser 
For de naturtyper, der danner udpegningsgrundlag for Natura 2000-området, er der fastsat tålegrænseintervaller, som 
fremgår af tabel B.2.2.1. 
 
Boks: 
Tålegrænse: Følsomheden af et naturområde overfor en (forøget) tilførsel af forsurende eller eutrofierende stoffer kan 
beskrives i form af tålegrænser, der angiver ”den belastning, hvorunder væsentlige skadelige effekter på økosystemet 
ikke vil forventes, vurderet ud fra den bedste tilgængelige viden” Empirisk baserede tålegrænser for en række 
forskellige naturtyper er blevet fastsat af UN/ECE1 (Skov- og Naturstyrelsen, 2003). 
 
 
 
 
 

                                                           
1 UN/ECE er FN's Økonomiske Komité for Europa. Tålegrænserne (critical loads) fastsættes i Arbejdsgruppen vedr. 
effekter af konventionen om langttransporterende luftforurening (www.unece.org/env/wge) i forbindelse med det 
internationale samarbejdsprogram vedr. modellering og kortlægning af tålegrænser, baggrundsbelastning, effekter, risici 
og udviklingstendenser for luftforurening. 
 

http://www.unece.org/env/wge
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Naturtype Tålegrænse
Kg N/ha 

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand - 1 

1130 Flodmundinger 30-40 
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe - 1 

1150 Kystlaguner og strandsøer 30-40 
1160 Større lavvandede bugter og vige, 30-40 
1170 Rev - 1 

1180 Boblerev - 1 

1330 Strandenge 30-40 
1340 Indlands saltenge 30-40 
2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit ) 10-20 2 

2140 Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 10-20 2 

2190 Fugtige klitlavninger 10-25 4 

2250 Kystklitter med enebær  
3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 5-10 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 5-10 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 5-10 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks  - 11 

3160 Brunvandede søer og vandhuller 5-10 
3260 Vandløb med vandplanter - 1 

3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter  - 1 

4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng  10-25 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 10-20 
6120 Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand 15-25 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (vigtige orkidélokaliteter) 15-25 
6230 Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 10-20 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop  15-25 6 

7110 Aktive højmoser 5-10 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand  10-15 3,7 

7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv  10-15 3,7 

7210 Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe  15-25 
7220 Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand  15-25 8 

7230 Rigkær  15-25 3 
1 Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme for 
atmosfærisk tilførsel, eller forventes at modtage det største bidrag fra andre kilder, fx grundvand eller overfladenær 
afstrømning. 
2 Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10 – 15 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme 
laver på lokaliteten ønskes beskyttet. 
3 Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter 
på lokaliteten ønskes beskyttet. 
4 Tålegrænsen for oligotrofe søer (5 – 10 kg N ha-1år-1) benyttes for småsøer i klitlavninger. 
5 Tålegrænsen for heder (10 – 20 kg N ha-1år-1) anvendes, hvis dværgbuske (lyng mv.) er hyppige. 
6 Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk natureng, der kan være mere kvælstoffølsom. 
7 Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattigkær, der har tålegrænse i intervallet 10 – 20 kg N ha-1år-
1 
8 Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at have tålegrænser i den lave ende af intervallet. 
9 Baseret på tålegrænsen for laver. 
10 Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N ha-1år-1 
11 Mange søer og vandhuller er eutrofieret som følge af næringstilførsel fra andre kilder. For de rene, ikke eutrofierede 
søer af type 3150 kan tålegrænsen for de øvrige søtyper på 5-10 kg N ha-1år-1 bruges, hvis søen er kvælstofbegrænset. 
 
Tabel B.2.2.1 Tålegrænser for terrestriske naturtyper i habitatområdet (Skov- og Naturstyrelsen 2005) 
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Som det fremgår af tabel B.2.2.1 er det særligt højmose (7110), hængesæk (7140) samt sure overdrev og heder (6230 og 
4030), der er følsomme overfor kvælstofbelastning. Rigkær og kalkoverdrev er moderat kvælstoffølsomme med 
tålegrænser mellem 15-25 kg N/ha/år. Men rigkær med en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter hører dog 
også til de særligt kvælstoffølsomme naturtyper med en tålegrænse på 5-10 kg N/ha/år. Derimod er naturtyper, der 
jævnligt overskylles med næringsrigt havvand ikke særligt kvælstoffølsomme, det gælder bl.a. strandeng (1330), men 
her skal man være opmærksom på at partier med overdrev på strandvolde o.lign. kan være følsomme. For artsrige 
forekomster ligger tålegrænsen i den nedre ende af disse intervaller. 
 

B.2.2.2 N-deposition og overskridelse af tålegrænser 
 
Kvælstofdepositionen til danske land- og vandområder kommer fra en lang række danske og udenlandske kilder, 
primært husdyrproduktion (ammoniak) og forbrændingsprocesser (kvælstofoxider). I Jylland og på Fyn stammer ca. 60 
% af kvælstofdepositionen fra husdyrproduktion, mens det på Sjælland og Bornholm drejer sig om ca. halvdelen eller 
under halvdelen (DMU, 2005). De gennemsnitlige tal dækker dog over store lokale variationer afhængig af den lokale 
husdyrtæthed og ruheden af naturområderne. I forhold til husdyrproduktionen er staldanlæg uden 
ammoniakbegrænsende teknik typisk den største kilde til landbrugets ammoniakfordampning. 
 
I tabel B.2.2.2 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som kommunevise gennemsnit af NHy og NOx for 
årene 2000, 2003 og 2004 beregnet med modellen DEHM-REGINA (Skov- og Naturstyrelsen 2005, Bilag 1 til 
Ammoniakmanualen. Opdatering af 15. december 2005, 
 http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ammoniakmanualen.htm). 
 
Den gennemsnitlige N-deposition i Arden, Nørager, Skørping, Støvring og Aalborg kommuner, hvori Natura 2000-
området ligger, er mellem 15,6-18,7 kg N/ha/år, hvilket er højere end landsgennemsnittet i fire af kommunerne. 
 
En betydelig del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt fordelt i landskabet. Hertil 
kommer, at afsætningen af ammoniak på forskellige overfladetyper varierer i forhold til ruheden. Der er derfor foretaget 
en korrektion af de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige naturtypers ruhed 
inden for habitatområdet. Ruheden af naturarealerne (z0) er vurderet på baggrund af kortlægningsdata 
(vedplantedækningen i TILDA). Korrektionen er foretaget ved hjælp af metoden beskrevet Ammoniakmanualen (Skov- 
og Naturstyrelsen 2003). 
 
Det korrigerede kvælstofnedfald på naturområderne i Natura 2000-området ligger mellem 12,5 og 30 kg N/ha/år alt 
afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed, se tabel  B.2.2.3. 
 
Det skal understreges at der er tale om en foreløbig overslagsberegning, der bør følges op med en mere detaljeret 
beregning af kvælstofbelastning af de enkelte naturområder samt en modelberegnet tålegrænse. Blandt andet kan der 
være tale om stor variation inden for de enkelte naturområder som følge af varierende tilgroningsgrad, nærhed til lokale 
husdyrbrug mv. 
 
Det vurderes umiddelbart, at der ikke i eller lige uden for habitatområdet er lokale enkeltkilder, der i sig selv er 
hovedbidragyder til kvælstofbelastningen og dermed hovedårsag til eutrofiering og forringet naturkvalitet i 
habitatområdet. Dette skyldes bl.a. at en stor del af ammoniakfordampningen fra husdyrproduktionen omdannes til 
langttransporterende luftforurening.  
 
I langt hovedparten af de tilfælde, hvor eutrofiering vurderes at have negativ indflydelse på naturkvaliteten i de 
terrestriske naturarealer i habitatområdet, er årsagen således luftens gener. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ammoniakmanualen.htm
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NHy (kg 

N/ha) 
NOx (kg 

N/ha) 
Total N (kg 

N/ha) 
Arden 12,4 6,3 18,7 
Brovst 7,6 5,7 13,3 
Brønderslev 9,7 5,7 15,4 
Dronninglund 9,1 6,3 15,4 
Farsø 10,7 5,7 16,5 
Fjerritslev 7,5 5,8 13,3 
Frederikshavn 7,4 6,3 13,7 
Hadsund 9,6 6,5 16,1 
Hals 8,4 6,4 14,9 
Hanstholm 7,4 6,4 13,8 
Hirtshals 6,9 6,2 13,2 
Hjørring 8,9 6,0 14,9 
Hobro 12,1 6,0 18,1 
Læsø 4,6 6,5 11,2 
Løgstør 9,9 5,6 15,5 
Løkken-Vrå 8,1 5,8 13,9 
Møldrup 11,9 5,9 17,8 
Nibe 9,6 5,7 15,3 
Nørager 12,8 5,8 18,6 
Pandrup 7,2 5,7 12,9 
Sejlflod 8,8 6,1 14,9 
Sindal 8,7 6,3 15,1 
Skagen 4,7 5,9 10,6 
Skørping 11,6 6,7 18,3 
Støvring 11,3 6,0 17,3 
Sæby 8,9 6,3 15,2 
Aabybro 8,0 5,5 13,5 
Aalborg 9,4 6,2 15,6 
Aalestrup 12,1 5,8 17,9 
Aars 11,6 5,7 17,3 
Landsgennemsnit 9,1 6,8 15,9 

Tabel B.2.2.2. Baggrundsbelastningen (i kgN/ha/år) i de nordjyske kommuner. Kvælstof-depositionen er angivet som 
kommunevise gennemsnit af hhv. NHx (ammoniak og ammonium), NOy (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat) og total 
N (samlet tør- og våddeposition). Skov- og Naturstyrelsen, 2005. 
 
 

  N-belastning (kgN/ha/år) i forhold til tålegrænseintervallet 

Habitattype 12,5 - 15 15 - 17,5 17,5 - 20 20 - 25 25 - 30 
4010  25% (2) 19% (1) 43% (6) 12% (2) 
4030 0% (1) 3% (3) 3% (7) 77% (17) 17% (5) 
6210  3% (4) 13% (5) 61% (22) 23% (2) 
6230 0% (1) 4% (9) 25% (26) 49% (48) 22% (17) 
6410  10% (7) 25% (28) 58% (53) 8% (5) 
7110  87% (10) 8% (5) 5% (5)  
7140 0% (1) 4% (2) 34% (6) 57% (19) 4% (3) 
7220 5% (3) 15% (16) 19% (11) 47% (36) 14% (10) 
7230 0% (1) 22% (15) 30% (15) 29% (31) 18% (13) 

Tabel B.2.2.3. Vurdering af de kortlagte terrestriske naturarealers belastning med luftbåren kvælstof i forhold til 
naturtypernes tålegrænseintervaller. For hver naturtype er angivet andelen af det samlede areal samt antal forekomster 
i forskellige intervaller af belastninger. Belastninger hvor den lokale N-belastning ligger under den nedre grænse i 
tålegrænseintervallet (tålegrænsen ikke overskredet) er markeret med grønt, N-belastninger, der ligger indenfor 
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tålegrænseintervallet (overstiger den lave ende af tålegrænseintervallet) er vist med gult, og N-belastninger, der ligger 
over tålegrænseintervallet (overstiger den høje ende af tålegrænseintervallet) er markeret med rødt. 
 
 

B.2.3 Tilgroning 

B.2.3.1 Vegetationshøjde 

Ar ealandel  med lav vegetation
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Ar ealandel  med middelhøj  vegetation
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Ar ealandel  med høj  vegetation
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Figur B.2.3.1. Den procentvise arealandel af den enkelte habitatnaturtype, som indeholder henholdsvis lav, middelhøj og høj vegetation. 
 
 

B.2.3.2 Vedplantedækning 

Arealandel med vedplanter (kronedækning)
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Figur B.2.3.2. Den procentvise arealandel af vedplanter i de kortlagte habitatnaturtyper indenfor Natura 2000-området. 
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B.2.3.3 Arealandel med græsning og/eller høslet 

Arealandel med græsning/høslet
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Figur B.2.3.3 Den procentvise arealandel med høslet i de kortlagte habitatnaturtyper indenfor Natura 2000-området 
 

B.2.4 Hydrologi 

B.2.4.1 Afvanding og vandindvinding  

Af vanding og vandindvinding 
Arealandel i %
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Tabel B.2.4.1. Oversigt over afvanding og vandindvinding i de forekomster, hvor de våde naturtyper er registreret. 0: Er ikke vurderet 1: Afvanding 
og vandindvinding forekommer ikke. 2: Tegn på afvanding med uden tydelige vegetationsændringer 3: Afvanding medfører sommerudtørring og 
begyndende tilgroning 4: Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter 5: Fuldstændig tørlægning af hele arealet. 
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B.2.5 Invasive arter 

Arealandel med forekomst af invasive arter
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Figur B.2.5.1 Arealandel med forekomst af invasive arter på de kortlagte habitatnaturtyper i Natura 2000-området 
 

B.3 Plejetiltag igangværende indsats mm 
Indenfor Natura 2000-området har Nordjyllands Amt udformet 2 plejeplaner: 
 1. Madum Sø og langmosen 
 2. Skindbjerg II 
  
Derudover er der udført 2 VMPII/III projekter, 1 vandløbsrestaurering og 2 andre former for pleje eller genopretning 
inden for området. 
 
Siden 1997 har amtet indgået 185 MVJ aftaler (810 ha) indenfor Natura 2000-området.  

B.4. Arter 

B.4.1 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustitior) 
I Nordjylland er arten i nyere tid registreret på seks lokaliteter i habitatområderne: H20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og 
Madum Sø, H22 Kielstrup Sø og H223 Kastbjerg Ådal.  
 
Arten er på udpegningsgrundlaget for Villestrup Ådal, sandsynligvis pga. et fund tilbage i 1969 på en lokalitet Øst for 
Løvdal ved Mariager Fjord (Pihl, S. m.fl. 2002). Arten er ikke fundet i selve Villestrup Ådal, men må formodes at 
kunne findes på en af de mange potentielle lokaliteter i ådalen.  
 
Arten er i forbindelse med overvågningen fra 2005-2007 fundet på to lokaliteter udenfor de udpegede habitatområder, 
nemlig i Koldkilden ved Nibe og i et kær ved Randrup ved Kongerslev.   
 
Biologi  
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Skæv Vindelsnegl lever fortrinsvis i våde og kalkrige naturtyper såsom rigkær, kildevæld og våde enge (7220, 7230, 
6410), men er også fundet i mere tørre naturtyper i form af overdrev, langs hegn, stengærder og i skyggede løvskove 
(Pihl, S. og Laursen, K. 2000). Arten er tæt knyttet til halvgræsser i form af skæne- og star-arter, hvor den lever af at 
græsse alge- og bakteriebelægninger, ligesom tuerne formodes at være et vigtigt overvintringssted. I Nordjylland er 
arten primært fundet i våde naturtyper, først og fremmest i rigkær og kildevæld med en rig star-bevoksning i form af 
arterne Næb-Star, Toradet Star, Top-Star og Kær-Star.  
 
Generelle trusler 
Fysiske påvirkninger af levestedet hører til de væsentligste trusler. Truslerne er i vidt omfang de samme som for 
Kildevælds-Vindelsnegl, da arten primært findes på de samme eller tilsvarende levesteder som denne art. De 
væsentligste trusler er ændrede vandstandsforhold i forbindelse med f.eks. dræning, vandindvinding og opdæmning. 
Andre væsentlige trusler er eutrofiering, næringsberigelse af kildevand, pesticidpåvirkning, overgræsning og tilgroning 
af lysåbne rigkær (Søgaard, B. m.fl. 2003, Sundberg, S. 2006).        
 
Kortlægning 
I habitatområder med kendte forekomster af arten, kortlægges som potentielle levesteder, delarealer, som opfylder et 
eller flere af følgende kriterier: 
• Veludviklet star- og græs-vegetation, gerne fugtige og sumpede rigkær, men også overdrev, strandskrænter, 

markhegn, stengærder, strandvolde og lysåbne løvskove. Urtelaget må helst ikke være slået eller intensivt 
nedgræsset af husdyr.  

• Potentielle naturtyper: 7220, 7230, 6210, 6230 og 6410 (samt heder) 
 
Område nr. 20. Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 
 
Forekomst 
Arten blev registreret i en star-sump ved Lindenborg Å på Nørlund Skovdistrikt i forbindelse med eftersøgning af 
kildevælds-vindelsnegl i 1999 (Pihl m.fl. 2000). Arten er efterfølgende registreret to andre steder, hhv. i 
ekstremrigkæret Stubberup Vad i 2004 (Holmen, M. 2006) og endelig i star-tuer langs et kildevæld på Kalkværket, 
Nørlund skovdistrikt i 2005. 
 
Status 
Artens udbredelse er endnu ikke detailkortlagt, men vurderet ud fra det potentielle levestedsareal må det formodes, at 
den findes flere steder i habitatområdet. I forbindelse med overvågningen i 2006 i Stubberup Vad blev der fundet 20 
individer og det vurderes, at der er en forholdsvis tæt bestand på lokaliteten.  
 
Der er kun fundet et enkelt individ ved de to registreringer i skovengene på Nørlund.  
 
Trusler 
Eutrofiering: De aktuelle levesteder belastes med 15-20 kg N/ha/år, hvilket er over naturtypens nedre tålegrænse. 
Levestederne er derfor på sigt truet af negative følgepåvirkninger i form af ændrede konkurrenceforhold og tilgroning i 
højstaudesamfund og vedplanter.  
Tilgroning: Højstaudevegetation og træer udgør allerede en væsentlig trussel på flere af levestederne.   
Andre trusler: Slåning af skovengene med grenknuser efterlader førnelag, men favoriserer samtidig konkurrencestærke 
arter i urtelaget og fjerner dermed vigtige levesteder som startuer. 
 
Referencer: 
 
Pihl, S. m.fl. 2000. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering 
af bevaringsstatus – Danmarks Miljøundersøgelser. 219 s. – faglig rapport fra DMU, nr. 322.  
 
Pihl, S. & Laursen, K (red.) 2002: Kortlægning af arter omfattet af EF-habitatdirektivet 1997-2000. Naturovervågning. 
– Danmarks Miljøundersøgelser. 144 s. –Arbejdsrapport fra DMU, nr. 167.  
 
Holmen, M. 2006. Personlig kommentar. 
 
Sundberg, S. 2006. Åtgärdsprogram för bevarandet av rikkärr. Naturvårdsverket, -Rapport 5601. Bromma, Sverige.  
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Søgaard, B., Skov, F., Ejrnæs, R., Nielsen, K.E ., Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Bregnballe, T., Madsen, J, Baatrup-
Pedersen, A., Søndergaard, M., Lauridsen, T.L., Møller, P.F., Riis-Nielsen, T., Buttenschøn, R.M., Fredshavn, J., Aude, 
E. & Nygaard, B. 2003: Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & 
fugle omfattet af EF-uglebeskyttelsesdirektivet. 2. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 462 s. – Faglig rapport fra 
DMU, nr. 457. http://faglige-rapporter.dmu.dk
 

B.4.2 Bred vandkalv (Dytiscus latissimus) 
Bred Vandkalv foretrækker rene vegetationsrige vandhuller med klart eller svagt brunt vand. Arten lever af smådyr, og 
larven lever primært af vårfluelarver. Vandkalvene findes i kanten af vandhullerne langs hængesæk eller i bevoksninger 
af f.eks. Tråd-Star. (Vandkalve - Teknisk Anvisning, DMU)     
 
I Nordjylland er arten sidst registreret i Mossø og et lille vandhul umiddelbart syd for Mossø i 1994. Arten er i 70´erne 
registreret i en tørvegrav mellem Hulsig og Skagen Klitplantage. Der ligger yderligere udokumenterede observationer 
fra Vågholt Mose i Tversted Rimmer (Laubæk, B., pers. opl.) og Milesøerne v. Råbjerg Mile (Lassen, H. H.,  pers. 
opl.).   
 
Område nr. 20. Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 
 
Forekomst 
Arten blev registreret i Mossø og ”Lille Mossø” ved en landsdækkende undersøgelse af tidligere kendte vandhuller i 
1994 (Pedersen, J., 1994).  
 
Status 
Eftersøgt i Mossø, Lille Mossø og Store Økssø i 2004, samt i Ilsø og Estrup Dam i 2006 uden resultat.  
 
Trusler 
Andre trusler: Vegetationen i Store Mossø har skiftet karakter, med bl.a. et betydelig fald i mængden af mosser. 
Vegetationen er et vigtigt levested for bl.a. vårfluelarver, som er essentiel som fødegrundlag for vandkalve-larven. 
(Holmen, M., 2006).  
 
 
Referencer: 
 
Holmen, M., 2006. Prs. Kommentar.  
 
Pedersen, J., 1994. Overvågning af Bred Vandkalv (Dytiscus latissimus) og lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus). 
Duplikeret rapport udarbejdet af Entomologisk Fredningsudvalg for Skov- og Naturstyrelsen, Kbh. 23 sider. 
 
Lassen, H. H. 2006. Prs. Kommentar. 
 
Laubæk, B. 2006. Prs. Kommentar. 
 
Vandkalve  -Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning:  
http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Tvaer-funk/3_fdc_bio/ta/TA-5_vandkalve_v.1.0_DMU.pdf
 

B.4.3 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
Stor Vandsalamander foretrækker rene vegetations rige vandhuller. Arten lever af smådyr både som larve i vandhuller 
og på land som færdig udviklet. Den vigtigste landbiotop er ikke for tørre løvskove, gerne med meget dødt på jorden 
eller mange sten. 
 
I Nordjylland er arten udbredt i hele Himmerland samt omkring Hammer Bakker, Fjerritslev, Mors og Thy. 
 
Område nr. 20. Rold Skov 
 
Forekomst: 

http://faglige-rapporter.dmu.dk/
http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Tvaer-funk/3_fdc_bio/ta/TA-5_vandkalve_v.1.0_DMU.pdf
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Nordjyllands Amt har kun kendskab til en forekomst af arten fra en kælder i Skørping lige uden for habitatområdet, 
men med de nærmeste vandhuller inden for. 
 
I den ekstensive kortlægning i NOVANA-programmet besøgtes i juni 2005 5 vandhuller vest og syd for Skørping uden 
at finde arten. Arten kom dog sent i gang i 2005 og ynglesuccesen vurderede generelt som dårlig i Nordjylland det år. 
Flere af vandhullerne var meget brunvandede og antageligt med for lav pH.  
 
Arten vurderes potentielt at kunne være i mange af skovens vandhuller og særligt potentielt synes flere vandhuller i 
Hellumtved og måske ved Flamsted at være. 
 
Status 
Ukendt 
 
Trusler 
Tilgroning og forsuring af vandhuller, udsætning af fisk, dræning af skov. 
 
 
Referencer: 
 
Fog, K., 1993. Oplæg til forvaltningsplan for Danmarks padder og krybdyr. – Miljøministeriet, Skov- og naturstyrelsen. 
 
Nordjyllands Amt 2006. Udtræk af GIS tema tilfældige fund af Stor Vandsalamander. 
 
Thy Statsskovdistrikt, 2006a Plejeplan for klithedearealer mellem Lyngby og Flade Sø. 
http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/EBA356CD-F5D5-4637-9472-
9D5FBEAD6827/0/13_Plejeplan_Lyngby_Hede.pdf  
 
Thy Statsskovdistrikt, 2006b. Undersøgelsesprojekt – Nationalpark Thy. Bilag 5:Forekomst af prioriterede padder og 
krybdyr.  
 

B.4.4 Damflagermus (Myotis dasycneme) 
Arten overvintre i kalkminer, bunkers og lignende, yngler i huse og hule træer og fouragere primært over stillestående 
vand. 
 
Ringmærkede eksemplarer er fundet 56 km fra overvintringslokalitet. 
 
Bevaringsstatus er generelt usikker pga. få data uden flere år til sammenligning, men må dog betegnes som god i H18 
og H30, usikker i H20 og ukendt i H16. 
 
Trusler: Intensiv skovdrift (fældning af gamle træer, eutrofiering af søer, færdsel i kalkminer og udelukkelse og 
fjernelse af ”uønskede” ynglekolonier/barselsstuer i huse.). 
 
Følgende beskrivelse ligger på: www.sns.dk: 
 
Føde 
 Damflagermus lever udelukkende af insekter som stankelben, myg og natsværmere. 
 
Levevis 
Om vinteren sover damflagermus vintersøvn i blandt andet kalkgruber og klippespalter, ofte hængende i små grupper. 
Vintersøvnen varer som regel fra oktober til april. Med nogle ugers mellemrum vågner flagermusene kortvarigt, men de 
forlader sjældent overvintringsstedet under denne opvågen. 
Det er vigtigt, at der er et meget lavt niveau af menneskelig aktivitet omkring vinterkvartererne. Forstyrrelser kan 
medføre store tab på dyrenes energiressourcer, hvilket kan mindske chancen for deres overlevelse. 
 
Sommerkvartererne er i huse eller hule træer i nærheden af søer og vandløb. Føden jages over vandfladerne eller 
omkring træer i lav højde. 

http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/EBA356CD-F5D5-4637-9472-9D5FBEAD6827/0/13_Plejeplan_Lyngby_Hede.pdf
http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/EBA356CD-F5D5-4637-9472-9D5FBEAD6827/0/13_Plejeplan_Lyngby_Hede.pdf
http://www.sns.dk/


 25

Flagermus orienterer sig og fanger byttedyr ved ekkolokalisering. Det betyder, at flagermusen udsender nogle 
ultralydsskrig, der, når de rammer for eksempel byttedyr, en gren eller en bygning, bliver kastet tilbage som et ekko. 
Når ekkoet opfanges af flagermusens ører, kan den danne sig et lydbillede af omgivelserne og derved bl.a. afgøre, hvor 
byttet befinder sig. 
Parringen finder sted om vinteren, men indtil ægløsningen finder sted i foråret, holder sæden sig levedygtig i 
livmoderen, og først da bliver ægget befrugtet. 
Omkring slutningen af juni finder hunnerne sammen i små kolonier for at føde deres unge. Hannerne lever alene eller i 
små grupper med andre hanner. 
 
  
Naturlige fjender 
Skovmår, husmår og nogle ugler kan sandsynligvis tage damflagermus. 
 
  
Trusler og bevaring  
Damflagermusen er sjælden og truet i hele Vesteuropa, og det er derfor særligt vigtigt at sikre, at både 
overvintringsstederne og ynglepladserne bevares og holdes uforstyrrede. 
  
Hvad kan hjælpe damflagermusen? 
Man kan hjælpe arten ved at holde indgangen til overvintringsstedet fri for bevoksning, og ved ikke at have kunstigt lys 
på indgangen, så dyrene har uhindret adgang til vinterkvartererne. 
Ikke kun i vintermånederne, men også i ind- og udflyvningsperioderne i august-november og marts-juni er det vigtigt, at 
dyrene er uforstyrrede. Dette kan sikres ved, at der forekommer gode skjulesteder i form af store gamle træer i 
nærheden af vinterkvarteret. 
 
Habitatområde nr. 20. Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 
 
Registreret i 10x 10 km kvadraterne med benævnelsen: ”10km_629_54_Rold” og ”10km_629_55_Arden” 
 
Arten overvintre med få eksemplarer (knap 20) i Tingbæk Kalkmine, en ynglelokalitet er fundet i Skørping by med 
detektor. 
 
 Referencer: 
 
Baagø, H., 2001. Danish bats (Mammalia:Chiroptera): Atlas and analysis of distribution, occurrence and abundance. – 
Steenstrupia 26(1): 1-117. 
 
Baagø, Hans, 2005. Personlig kommunikation med Bjarke Huus Jensen. 
 
Jensen, Birger, 2006. Personlig kommunikation med Bjarke Huus Jensen. 
 
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside om Damflagermus:  
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Flagermus/Damflagermus.htm
 

B.4.5 Odder (Lutra lutra) 
Odder blev overvåget i det landsdækkende NOVANA-overvågningsprogram i 2004. For Nordjyllands Amt var der tale 
om en klar fremgang, da odderen blev fundet i alle eftersøgte vandløbssystemer i amtet. Odderen blev registreret på 136 
ud af 150 stationer, hvilket svarer til en fremgang fra 38 % positive stationer til 90 % positive stationer.  
 
Odderovervågninger er afrapporteret til DMU og kan ses på:  
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR582.pdf  
 
Odderens foretrukne levesteder er pilekrat, samt elle- og askesumpe (91E0) langs de vandløb (3260), hvor arten finder 
hovedparten af sin føde. Odderen opholder sig ligeledes langs med vores kyster, og selvom det først og fremmest er i 
vandløbene, at Odderen etablerer territorier og opfostrer sine unger, er der flere eksempler på ynglelokaliteter i mole- og 

http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Flagermus/Damflagermus.htm
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR582.pdf
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havneanlæg langs kysten. Lavvandede kyst- og fjordområder fungerer ligeledes som en slags refugium for Odderen i 
kolde vintre med isdækkede vandløb, hvor odderen så kan fiske fra våger i isen.  
Spor efter Odder, enten i form af markeringer, spor eller oddergrave er fundet i alle de områder Odderen er udpeget for.  
 
Det vurderes at Odderen er vidt udbredt i Nordjylland. Natura 2000 områder, hvor der er et udbredt system af vandløb 
og/eller søer med væsentlige forekomster af de primære levesteder for Odder, foreslås derfor opgraderet som levested 
for Odderen, således at Odderen her medtages i udpegningsgrundlaget. Det gælder for habitatområde nr. 18 og 216.  
 
Trusler: 
Trafikdrab af odder udgør en stor trussel alle steder, hvor vandløbene krydses af veje. Problematikken opstår dels fordi 
Odderen ikke har fysisk mulighed for at passere under vejen på grund af f.eks. for lille rør-diameter, høj vandstand eller 
opstemninger. En anden mulighed er, at odderen har til vane at søge op på brinkerne for at markere sit territorium netop 
på markante steder langs vandløbene (vejbroer, tilløb, sandbrinker mm). Afhjælpning af dette kan ske ved 
afværgeforanstaltninger såsom faunapassager under vejbroen og ved udlægning af sandbanker, som giver Odderen en 
markeringsmulighed i umiddelbar tilknytning til brinken. En udarbejdelse af såkaldte sorte pletter i forhold til ind 
rapporterede trafikdrab af Odder er en anden mulighed i mht. prioritering af, hvor man bør sætte ind med 
afværgeforanstaltninger.   
 
Rusefiskeri med ruser har tidligere udgjort en stor trussel mod odder, problemet vurderes dog at være mindsket med den 
lovmæssige indgriben med krav om brug af stopriste i ruser.  
 
Udpegningsgrundlag: 
Odderen er på udpegningsgrundlaget i følgende habitatområder: 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 177, 217 og 222. Der opfordres til at Odderen medtages på udpegningsgrundlaget i habitatområde nr. 18 og 216. 

B.4.6 Grøn Buxbaumia (Buxbaumia viridis) 
Generelt: 
Grøn Buxbaumia er på udpegningsgrundlaget for 2 habitatområder i Danmark. Det drejer sig om Habitatområde 117 
(Gribskov) og Habitatområde 20 (Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø). Eneste recente forekomst findes i dag i 
Grib Skov. Arten er tidligere fundet på 14 lokaliteter i Danmark, hvoraf 9 er fra før 1906 og tre er fra Nordjylland fra 
perioden 1957-1969. I dag er den meget sjælden og kun kendt fra Gribskov-lokaliteten. 
 
I Sverige og Storbrittanien vokser Grøn Buxbaumia i løv- eller nåleskov direkte på jord eller på døde, fugtige stammer 
med høj nedbrydningsgrad. Artens levested er således skov og i særdeleshed naturskov med høj luftfugtighed og meget 
dødt ved.  
 
 
Litteratur: 
Kapitel ”4.2.11.2 Buxbaumia viridis (Grøn Buxbaumia)” I Naturtyper og arter omfattet af EF- Habitatdirektivet. Faglig 
rapport fra DMU, nr. 322, s. 172-73. 
 
 
Habitatområde nr. 20: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 
 
Forekomst: Arten blev i 1969 observeret for første og hidtil eneste gang i Rold Skov-området. Fundet blev gjort i 
Bjergskoven ved Buderupholm på jord. Arten er inden for de senere år blevet eftersøgt på lokaliteten uden held ligesom 
flere andre egnede lokaliteter i habitatområdet er eftersøgt for arten den senere år i forbindelse med NOVANA. 
 
Status: Artens status i området vurderes som usikker, men der er stadig mange potentielle lokaliteter for arten i 
habitatområdet, så det kan ikke udelukkes, at den forekommer i området. 
 
Trusler: Den største trussel mod grøn buxbaumia er intensiv skovdrift, hvor alt eller det meste døde ved fjernes fra 
skovbunden, samt tillige dræning og udtørring, som følge af afvanding af skovene. 
 
Potentielle levesteder: Alle skove (nåle- som løvskove, men især nål og bøg), af en vis alder. Dvs. alle skove med en 
alder over 50-100 år. Jo fugtigere skovklima og jo større mængder dødt ved, der er i et område, des større potentiale for 
arten. 
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Fordi kendskabet til artens økologi i Danmark er meget mangelfuld er al skov i Rold Skov kortlagt som potentiel 
levested for arten, men det skal understreges, at der fortrinsvist bør forvaltes for arten i områdets ældre bøge- og 
nåleskove. 
 

B.4.7 Blank Seglmos (Drepanocladus vernicosus) 
Biologi: Blank Seglmos foretrækker oligotrofe til mesotrofe vældkær og vokser ofte sammen med Gul Stenbræk og 
Paludella. Den er tilsyneladende meget følsom over for afvanding og tilgroning og er således afhængig af konstant 
passende høj vandstand og afgræsning/slåning. 
 
Status: Blank Seglmos er i alt fundet på 13 lokaliteter i området inden for de sidste ca. 100 år. Idag kendes blot 4 
recente forekomster, hvoraf tre af disse ligger i habitatområder. Den ene recente forekomst, der ikke ligger i et 
habitatområde, er forekomsten ved Krogens Møllebæk i Vendsyssel. Ved Krogens Møllebæk findes to bestande hvoraf 
den ene er lille og den anden er stor. Bestandene ligger ca. 300 meter fra hinanden. Den store bestand ligger langs 
Hørby Å. 
 Blank Seglmos er blevet optalt på de recente lokaliteter og eftersøgt på de gamle plus mange potentielle 
lokaliteter i årene 2000-2007 i forbindelse med bl.a. NOVANA-artsovervågningen. 
 
 Trusler: Afvanding, eutrofiering og/eller tilgroning præger alle lokaliteter, hvor den tidligere er kendt fra. På alle fire 
lokaliteter med recente forekomster er der problemer med en eller flere af de ovennævnte trusler.  
 
Litteratur: 
B. Søgaard m.fl. 2006: Teknisk anvisning for Blank Seglmos. Danmarks Miljøundersøgelser. 
I. Goldberg m.fl. 2006: Status for Blank Seglmos i Danmark. Urt. - Årg. 30, nr. 3 (2006). S. 78-84. 
 
 
Forekomst i de enkelte habitatområder: 
 
Habitatområde 20: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 
Forekomst: Arten er på udpegningsgrundlaget for Habitatområde 20, men der i dag ingen recente forekomster af arten i 
området. Det eneste sikre fund af arten fra området stammer fra Ilsø fra 1977. Trods intensiv eftersøgning efter arten på 
denne lokalitet, er den ikke genfundet siden. Desuden er den angivet fra Lindenborg Ådal i ”Oversigt over Botaniske 
Lokaliteter”. 9. Nordlyllands Amt, men denne angivelse beror på en fejlbestemmelse (I.Goldberg pers. meddelelse). 
Der er flere potentielle levesteder for arten i områdets vældkær. 
 
Trusler: På lokaliteten ved Ilsø er den sandsynligvis forsvundet som følge af tilgroning med pilebuske. Området bør 
ryddes for buske og træer og evt. afvanding stoppes. Det vurderes at der er muligheder for at arten kan genindvandre på 
lokaliteten, hvis området plejes optimalt. 
 

B.4.8 Fruesko (Cypripedium calceolus ) 
Fruesko er Europas mest imponerende orkidé. Den kan blive op mod 50 cm høj og vokser ofte i tætte grupper. 
Stænglerne har en eller noget mere sjældent to blomster. En del af blomsten er formet som en stor, gul tøffel eller sko, 
der har givet anledning til plantens navn. Bladene er brede og elliptiske. Fruesko blomstrer fra maj til juni. 
 
Fruesko findes kun 2 steder i Danmark, begge i Himmerland og Natura2000 område 20. Det ene sted er Buderupholm 
Skov i Himmerland, hvor planterne er hegnet ind for at beskytte dem.  
 
Fruesko vokser i kalkholdig jord i skove og på overdrev. Planten bestøves især af små jordbier, der lokkes af blomstens 
kraftige farver og søde duft. Blomstens tøffelformede del virker som en insektfælde. Den tvinger bien til at passere 
støvfanget, hvor bien afsætter sit medbragte støv fra andre Frueskoplanter. Når bien derefter skal klemme sig forbi 
støvdragerne, får den blomstens eget støv på kroppen. Den flyver derefter videre til den næste Fruesko, hvor processen 
gentages.  
Frueskoen er gået stærkt tilbage i Europa og den trues af tilgroning og opgravning. Fruesko er listet som sjælden på den 
danske rødliste 1997 og fredet, så opgravning er naturligvis ulovlig. Tilgroning er derimod en reel trussel, og på de 
danske voksesteder har beskyttelsen krævet kontinuerte rydninger, græsning eller høslet. Bestanden i Buderupholm, 

http://www.sns.dk/netpub/rodliste/rodliste1997.htm
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som har været stabil og i svag fremgang de seneste år, afgræsses af får om efteråret. Den anden bestand, som har været i 
klar fremgang, plejes ved et sent høslæt. 
 

B.4.9 Bæklampret (Lampetra lampetra L.) 
Bæklampretten tilhører rundmundene (Cyklostomata). Den lever hele livet i ferskvand. Larverne, som nærmest er 
blinde, lever nedgravet i sand- og dyndbund og vender den hesteskoformede mund mod strømmen for at opsamle alt 
spiseligt der kommer drivende. Udvokset er Bæklampretten 12-16 cm lang og ses oftest i forbindelse med gydning på 
grus bund i april-maj, hvor hannerne klynger sig til hunnerne som selv sidder klynget fast til små sten.   
 
Bæklamprettens larver udvikler sig over en periode på 3-5 år i vandløbet, og det gør dem meget 
sårbare overfor miljøforringelser så som forringet vandkvalitet, og forringelser af det fysiske miljø, 
eksempelvis i forbindelse med hårdhændet vedligeholdelse.  
 
Nye undersøgelser tyder på, at Bæk- og Flodlampretten er samme art, der som ørreden har en stationær (Bæklampret) 
og en vandrende form (Flodlampret) (Pers. comm. Aarestrup 2004). Dette spørgsmål er dog ikke endeligt afklaret 
 
Bæklampretten er anført som særligt opmærksomhedskrævende på Miljøministeriets gulliste over dyrearter i 
tilbagegang og arter, som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar overfor (Stolze & Phil 1998). Den 
er ligeledes omfattet af EF’s habitatdirektiv, over arter der tillægges særlig betydning indenfor det europæiske 
fællesskab.  
 
Den nuværende status for Bæklampretten i Danmark anses for gunstig (Phil et al. 2000). Der er dog ikke foretaget 
systematiske kvantitative og kvalitative undersøgelser af Bæklampretten. 
 
Lampretten har en betydelig udbredelse i Nordjylland, på trods af dens status som gullistet på Skov- og naturstyrelsens 
liste over særligt opmærksomhedskrævende dyr (Stolze & Phil 1998). Lokalt kan lampretten dog have ikke gunstig 
bevaringsstatus ligesom spærringer i vandløb kan føre til fragmentering af bestande, samt forringe muligheden for 
vandring mellem gyde- og opvækstpladser. Udledning af iltforbrugende stoffer kan føre til ugunstig bevaringsstatus.    
 
Gunstig bevaringsstatus er vurderet i henhold til Søndergaard et al 2005. 
 
Som forudsætning for at opnå større bestande af Bæklampret samt at udgå fragmentering af bestande vil der skulle 
gennemføres vandløbsforbedringer med henblik på at forbedre gyde- og vandringsmulighederne, herunder at fjerne 
spærringer. I vandløb med spildevandsudledning kan det komme på tale at reducere belastningen. 
 
Trusler:  
Lokalt kan spærringer i vandløb føre til fragmentering af bestande, samt forringe muligheden for vandring mellem 
gyde- og opvækstpladser. Vandløb med spildevandsudledning af iltforbrugende stoffer kan påvirke arten negativt.    
 
Habitatområde 20 
 
Udpegningsgrundlag:  
Bæklampret indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Forekomst: 
Bæklampret er udbredt i hele Lindenborg Å (Jørgensen 2000, Olesen & Jessen 2006). 
 
Status:  
Ukendt.  
 
Trusler:  
Lindenborg Å er et meget egnet gyde- og opvækstvandløb for bæklampretten. De primære trusler er opstemningsanlæg 
og vandindvinding ved Røde Mølle og vandindvinding ved Buderupholm Dambrug. 
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B.4.10 Kildevælds-Vindelsnegl (Vertigo geyeri) 
Status 
I Nordjylland er arten i nyere tid registreret på tilsammen otte lokaliteter i habitatområderne: H6. Kærsgård Strand, 
Vandplasken og Liver Å, H15: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, H20: Rold Skov; Lindenborg Ådal og 
Madum Sø, H22 Kielstrup Sø, H30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad 
Bæk & H222 Villestrup Ådal.  
 
Arten er tilbage i 1970 registreret i et rigkær ved Brødløs syd for Mariager i Habitatområde 223 Kastbjerg Ådal (Pihl, S. 
og Laursen, K. 2002).   
  
Arten er ligeledes fundet på syv lokaliteter udenfor de udpegede habitatområder, nemlig ved Hingelbjerg i Hanherred, 
Boldrup ved Simested Å, Kællingetandgårde ved Lerkenfeld Å, Store Gedbjerg ved Glenstrup Sø, Kravdal ved 
Glenstrup Sø, Valsgård Bæk, samt Randrup ved Kongerslev.   
 
Biologi  
Kildevældsvindelsnegl lever fortrinsvis i naturtyperne kildevæld og rigkær (7220, 7230), men er også fundet i 
naturtyperne våde enge (6410), klitlavninger (2190) og senest i hængesæk (7140) i Nordjylland. Arten er i Nordjylland 
primært fundet i tilknytning til arterne Næb-Star og Toradet Star, men er også fundet i Top-Star, Hirse-Star, Kær-Star 
og Sort Skæne. I Sverige er arten knyttet primært til ekstremrigkær (80 % af ca. 400 forekomster) (Sundberg, S. 2006). 
Arten er tæt knyttet til halvgræsser i form af skæne- og star-arter, hvor den lever af at græsse alge- og/eller 
bakteriebelægninger, ligesom tuerne formodes at være et vigtigt overvintringssted. Kildevælds-Vindelsnegl er 
hermafrodit og lægger ca. 10 æg med en klækningstid på ca. 2 uger og en generationstid på 1 år. Arten har på grund af 
sin beskedne størrelse (2 mm.) et meget lille spredningspotentiale, men må formodes at kunne spredes med f.eks. fugle 
(Cameron, R.A.D. 2003).  
 
Generelle trusler 
Fysiske påvirkninger af levestedet hører til de væsentligste trusler. De væsentligste trusler er ændrede 
vandstandsforhold i forbindelse med f.eks. dræning, vandindvinding og opdæmning. Andre trusler er eutrofiering, 
næringsberigelse af kildevand, pesticidpåvirkning, overgræsning og tilgroning af lysåbne rigkær (Søgaard, B. m.fl. 
2003, Sundberg, S. 2006).        
 
Kortlægning 
I habitatområder, som arten kendes fra, kortlægges som potentielle levesteder, delarealer, som opfylder et eller flere af 
følgende kriterier: 
• Veludviklede lysåbne og lavtvoksende kalkrige rigkær med halvgræsser i form af star- eller skænevegetation. 

Urtelaget må helst ikke være intensivt slået eller nedgræsset af husdyr.  
• Potentielle naturtyper: 2190, 6410, 7220 og 7230 
 
Område nr. 20. Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 
 
Forekomst: 
Arten blev registreret i ekstremrigkæret Stubberup Vad i 2004 (Holmen, M. 2006). Arten er tilbage i 1970 registreret i 
et rigkær i Torstedlund Skov (Pihl, S. og Laursen, K. 2002) og er efterfølgende eftersøgt på lokaliteten uden resultat i 
2002 og 2005.   
 
Status: 
Artens udbredelse er endnu ikke detailkortlagt, men vurderet ud fra det potentielle levestedsareal må det formodes, at 
den findes flere steder i habitatområdet. I forbindelse med overvågningen i 2006 blev der fundet 16 individer og det 
vurderes, at der er en forholdsvis tæt bestand i Stubberup Vad.  
 
Aktuelle trusler: 
Eutrofiering. Det aktuelle levested belastes med mellem 15 og 20 kg N/ha/år, hvilket er over naturtypens nedre 
tålegrænse. Levestedet er derfor på sigt truet af negative følgepåvirkninger i form af tilgroning og/eller direkte 
næringsberigelse af kildevandet.  
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B.4.11 Flodlampret (Lampetra fluviatilis L.) 
Flodlamprettens larve lever nedgravet i vandløbsbunden, hvor den filtrerer smådyr og plantedele fra bundmaterialet. 
Flodlamprettens larver udvikler sig over en periode på 2-5 år i vandløbet før den vandrer i havet, og det gør dem sårbare 
overfor miljøforringelser så som forringet vandkvalitet, og forringelser af det fysiske miljø, eksempelvis i forbindelse 
med hårdhændet vedligeholdelse.  
 
Flodlampretten tilbringer 1-2 år i havet hvorefter den vandrer tilbage til ferskvand for at gyde. Lampretter gyder deres 
æg i en rede som forældrene laver af grus og sten. Flodlampretten bliver maksimalt 0,5 meter. 
 
Flodlampretten er snylter i det marine stadie - dvs. den suger sig fast til fisk og ernærer sig af disse. En god bestand af 
byttefisk er derfor vigtig 
 
Den nuværende status for Flodlampretten i Danmark er ukendt (Phil et al. 2000). Den mangelfulde status skyldes 
mangel på systematiske kvantitative og kvalitative undersøgelser efter flodlampretterne både i hav- og ferskvand. 
Overblik over bestanden opnås lettest ved undersøgelse i deres vandrings- og gydeperiode i ferskvand. 
 
Der har kun været få registreringer af Flodlampretten i Nordjylland. Registreringerne er resultatet af tilfældige 
observationer. Status for arten i Nordjylland må betragtes som ukendt eller muligvis ugunstig.  
 
Flodlampretten er anført som særligt opmærksomhedskrævende på Miljøministeriets gulliste over dyrearter i 
tilbagegang og arter, som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar overfor (Stolze & Phil 1998). Den 
er ligeledes omfattet af EF’s habitatdirektiv, over arter der tillægges særlig betydning indenfor det europæiske 
fællesskab.  
 
Gunstig bevaringsstatus er vurderet i henhold til Søndergaard et al 2005. 
 
Som forudsætning for at opnå større bestande af Flodlampret vil der skulle gennemføres vandløbsforbedringer med 
henblik på at forbedre gyde- og vandringsmulighederne, herunder at fjerne spærringer. Det er også en forudsætning at 
der i de marine områder findes et tilstrækkeligt fødegrundlag for arten. 
 
Habitatområde 20 
 
Udpegningsgrundlag:  
Flodlampret indgår ikke i udpegningsgrundlaget, men bør medtages. 
 
Forekomst: 
Flodlampret er registreret i Lindenborg Å i 1978 og i starten af 1980´erne (Thomsen 2007, Bendixen 1978). 
 

http://faglige-rapporter.dmu.dk/
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Status:  
Ukendt.  
 
Trusler:  
Lindenborg Å er et meget egnet gyde- og opvækstvandløb for flodlampretten. De primære trusler er opstemningsanlæg 
og vandindvinding ved Røde Mølle og vandindvinding ved Buderupholm Dambrug. 
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Registreringer i habitatområderne: 
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B.5. Vandløb 
Øvre del i Rold Skov er upåvirket med stor tilledning af vand fra væld og kilder. Rig og varieret fauna. Vandløbet har 
godt fald med gode bundforhold. Frit mæandrerende strækninger, som ikke vedligeholdes. Nedre del løber i bred ådal 
omgivet af dyrkede kær. Vandløbet har ringe fald. Habitatområdet rummer udover Lindenborg å, Kildebække i det 
øverste af Villestrup Å og Sønderup Å. 
 
Naturtype 3260, Vandløb med vandplanter, er udbredt i Natura 2000-området. For de målsatte vandløb er naturtypen 
velkendt. For flere af de mindre vandløb er naturtypen vurderet efter et kvalificeret skøn. Naturtypen findes i 36 km 
vandløb i området. 
Der er 137 km vandløb i området, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
Arten 1096, Bæklampret, er udbredt i området. Arten 1099, Flodlampret er fundet. 
 
Opdatering af udpegningsgrundlaget:  
Vandløbstyper, som indgår i udpegningsgrundlaget: 3260 
Arter af rundmunde og fisk, som indgår i udpegningsgrundlaget: bæklampret 
 
Revideret udpegningsgrundlag: 
Flodlampret 
 
Foreløbig trusselsvurdering: 
Udgangspunktet for den foreløbige trusselsvurdering er Vandrammedirektivets basisanalyse I og II. 
 
Resume fra Vandrammedirektivets basisanalyse I-II: 
I Natura 2000-området er der målsat 60 km vandløb. I år 2015 forventes 13 km vandløb at leve op til målsætningen, 
mens 47 km forventes ikke at leve op til målsætningen. Ingen af de målsatte vandløbsstrækninger er upåvirkede. 
Biologisk påvirkning finder sted i 60 km målsatte vandløb, i 60 km er der tale om fysisk påvirkning, og i 60 km er der 
tale om hydrologisk påvirkning. Spærringer for fisk påvirker i øjeblikket 3 km vandløb, regulering påvirker 135 km, og 
vandløbsvedligeholdelse påvirker 142 km vandløb i området. 
I Nordjyllands Amt er det ved alle dambrug forudsat at spærringerne ikke hindrer målsætningsopfyldelse 22. december 
2015. Dette gøres under forudsætning af, at der efter vandløbslovens bestemmelser meddeles påbud om fjernelse af 
spærringer, der hindrer målopfyldelse. Alle øvrige spærringer er registeret til ikke at give fri passage. 
Undersøgelser har vist, at risikoen for udledning af miljøfarlige stoffer, er i forbindelse med udledninger fra 
punktkilder. Der er ikke tilstrækkelig viden herom. 
 
Data: 
ARTSNAVN Total 
Ager-padderok (Equisetum arvense) 1 
Agrostis stolonifera var. stolonifera 5 
Almindelig fuglegræs (Stellaria media) 1 
Almindelig hønsetarm (Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare ) 1 
Almindelig kamgræs (Cynosurus cristatus) 1 
Almindelig mjødurt (Filipendula ulmaria) 1 
Almindelig rapgræs (Poa trivialis) 5 
Andemadslægten (Lemna) 2 
Bidende ranunkel (Ranunculus acris) 1 
Bittersød natskygge (Solanum dulcamara var. dulcamara) 1 
Bjørnekloslægten (Heracleum) 2 
Butblomstret sødgræs (Glyceria notata) 1 
Draphavre (Arrhenatherum elatius) 1 
Dueurtslægten (Epilobium) 4 
Dunhammerslægten (Typha) 1 
Dynd-padderok (Equisetum fluviatile) 1 
Dynd-skræppe (Rumex aquaticus) 1 
Eng-forglemmigej (Myosotis scorpioides) 3 
Fladstjerneslægten (Stellaria) 1 
Fløjlsgræs (Holcus lanatus) 1 
Forglemmigejslægten (Myosotis) 1 
Glanskapslet siv (Juncus articulatus) 3 
Glanstrådslægten (Nitella) 2 
Grenet pindsvineknop (Sparganium erectum ssp. erectum) 1 
Græsfamilien (Poaceae) 2 
Gul iris (Iris pseudacorus) 1 
Høj sødgræs (Glyceria maxima) 3 
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Kildemosslægten (Fontinalis) 18 
Kilde-syre (Rumex acetosa ssp. acetosa var. hydrophilus) 2 
Kirtel-dueurt (Epilobium adenocaulon) 1 
Knæbøjet rævehale (Alopecurus geniculatus) 1 
Kruset skræppe (Rumex crispus) 2 
Kruset vandaks (Potamogeton crispus) 39 
Kær-dueurt (Epilobium palustre) 1 
Kær-padderok (Equisetum palustre) 2 
Kær-snerre (Galium palustre ssp. palustre) 1 
Kær-tidsel (Cirsium palustre) 1 
Lancetbladet ærenpris (Veronica anagallis-aquatica) 4 
Lancet-vejbred (Plantago lanceolata) 1 
Lav ranunkel (Ranunculus repens) 4 
Liden andemad (Lemna minor) 2 
Lyse-siv (Juncus effusus) 1 
Lådden dueurt (Epilobium hirsutum) 2 
Manna-sødgræs (Glyceria fluitans) 2 
Mose-bunke (Deschampsia cespitosa) 3 
Mynteslægten (Mentha) 3 
Mærkeslægten (Sium) 137 
Pindsvineknopslægten (Sparganium) 67 
Rank dueurt (Epilobium lamyi) 1 
Ris-dueurt (Epilobium obscurum) 3 
Robust strømmos (Plathypnidium riparioides) 1 
Rød-kløver (Trifolium pratense) 1 
Rødtopslægten (Odontites) 1 
Rørgræs (Phalaris arundinacea) 1 
Sideskærm (Berula erecta) 2 
Sideskærmslægten (Berula) 2 
Starslægten (Carex) 1 
Stinkende storkenæb (Geranium robertianum var. robertianum) 1 
Stiv vandkrybmos (Hygroamblystegium tenax) 1 
Stor nælde (Urtica dioica ssp. dioica var. dioica) 1 
Sump-fladstjerne (Stellaria alsine) 3 
Sump-forglemmigej (Myosotis laxa ssp. caespitosa) 1 
Sump-kællingetand (Lotus pedunculatus var. pedunculatus) 1 
Sødgræsslægten (Glyceria) 17 
Tagrør (Phragmites australis) 1 
Tagrørslægten (Phragmites) 2 
Tandet sødgræs (Glyceria declinata) 1 
Top-star (Carex paniculata) 2 
Trådalger (Tråd alger) 3 
Tveskægget ærenpris (Veronica chamaedrys) 1 
Tykbladet ærenpris (Veronica beccabunga) 5 
Tykskulpet brøndkarse (Nasturtium officinale) 13 
Tyndskulpet brøndkarse (Nasturtium microphyllum) 14 
Vandaksslægten (Potamogeton) 2 
Vandkarse (Cardamine amara) 2 
Vand-mynte (Mentha aquatica) 2 
Vandpest (Elodea canadensis) 16 
Vandpestslægten (Elodea) 24 
Vandranunkelslægten (Batrachium) 30 
Vandstjerneslægten (Callitriche) 31 
Ærenprisslægten (Veronica) 14 
Tabel B.5.1 Planteregistreringer indenfor Natura 2000-området. 

 
UTM_ØST UTM_NORD ART Total 
547454 6294929 Bæklampret 1 
547458 6294920 Bæklampret 1 
547518 6291417 Bæklampret 1 
547521 6292564 Bæklampret 1 
547568 6292607 Bæklampret 2 
548048 6293725 Bæklampret 1 
549708 6298572 Bæklampret 1 
550253 6299817 Bæklampret 1 
550396 6298944 Bæklampret 1 
551328 6300992 Bæklampret 1 
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552315 6302534 Bæklampret 1 
552351 6303248 Bæklampret 1 
    Elritse 1 
548924 6297718 Flodlampret 1 
Tabel B.5.2 Registreringer af fisk på stationsniveau indenfor Natura 2000-
området. 

 
Nordjyllands Amt har et GIS-tema med flg. oplysninger: 

• Udbredelsen af naturtype 3260 
• Udbredelsen af vandløb, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 
• DVFI og Saprobie-værdi på stationsniveau 
• Reguleringsgrad af vandløbet på stationsniveau 

 
GIS-temaet kan indtil 2007 rekvireres hos Naturkontoret, Nordjyllands Amt. Efter 2007 kan data findes i den fælles 
offentlige database Danmarks Miljøportal. (http://www.miljoeportal.dk/) 

B.6. Søer 
Habitatområde nr. 20: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø (Madum Sø, Mossø, St. 
Økssø, Gravlev Sø, Teglsø og Estrup Dam) 
 
Kort beskrivelse:  
Midt i Himmerland i Rold Skov området findes en unik samling af rene søer, Madum Sø (204 ha), Store Økssø (33 ha), 
Mossø (13 ha) og Estrup Dam (6 ha). De tre første er A1-målsat som særlige naturvidenskabelige interesseområder, 
mens Estrup Dam er B-målsat. Søerne er et yndet udflugtsmål og især Madum Sø og St. Økssø er gode badesøer. 
 
Madum Sø er Himmerlands største sø og er den største lobeliesø i DK. Søen er således udpeget som lobeliesø (type 
3110) og er helt enestående pga. et unikt plantesamfund af grundskudsplanter, som er betinget af de meget 
næringsfattige og klarvandede forhold, der er gældende i søen. Tilstanden har været stabil i mange år og det nærmeste 
Nordjyllands Amt kommer på en referencesø.  
Mossø, Store Økssø og Estrup Dam er brunvandede skovsøer med en forholdsvis stabil tilstand og ingen egentlige 
undervandsplanter. Mossø og Estrup Dam er udpeget som type 3160 (brunvandede søer), mens Store Økssø er 
krydskortlagt 3110/3160 pga. dominansen af grundskudsplanter (lobelie, strandbo, sortgrøn brasenføde). 
Teglsø (5 ha), som ligeledes er en skovsø i Rold Skov området er stort set ukendt. Den er udpeget som type 3150 
(næringsrig sø). 
 
I Habitatområde nr. 20 findes endvidere Gravlev Sø (9 ha), som ligger i Lindenborg Ådal, og som er udpeget som en 
næringsrig sø (3150). Gravlev sø blev genetableret i starten af 1990 ved, at lodsejerne stoppede pumperne, og har i dag 
en god tilstand med en udbredt undervandsvegetation.  
 
Desuden findes i habitatområde 20 et utal af stort set ukendte småsøer og vandhuller af typen 3150 (næringsrig sø) og 
3160 (brunvandet sø). Der ligger eksempelvis sø nr. 10492, som er udpeget som en ekstensiv-2 sø i NOVANA, men 
som endnu ikke er undersøgt. 
 
Opdatering af udpegningsgrundlaget: 
Søtyper, som p.t. indgår i udpegningsgrundlaget: 3110, 3150 og 3160. 
Revideret udpegningsgrundlag: 3110, 3150, 3160 og 3160 (skønnet) (+ evt. ukendte søtyper) – dvs. ingen ny. 
 
Foreløbig trusselsvurdering:  

• Madum Sø og de brunvandede skovsøer, som er naturligt dystrofe, har ingen umiddelbare trusler. 
Næringsstoftilførslen formodes primært at stamme fra atmosfærisk deposition. Desuden kan organisk nedfald 
fra den omgivende skov betyde en øget næringsstoftilførsel samt en evt. forsuring. Undervandsvegetationen i 
Madum Sø er slidt væk i det område hvor der bades, men badningen er begrænset til et lille område. 

• En væsentlig påvirkning af Gravlev Sø er eutrofiering, idet tilførslen af næringsstoffer til søen er stor. Dette 
kan medføre, at vandet farves grønt af alger, undervandplanter forsvinder og at iltindholdet svinger kraftigt. 
Næringsstoftilførslen stammer primært fra landbrugsdriften i det åbne land.  

 

http://www.miljoeportal.dk/
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Databilag - indhold: 
 
 
Datatabel. Data for Madum Sø og Mossø er indberettet til DMU i form af standat-filer samt Estrup Dam 2006. De 
resterende data ligger i amtets database, som med tiden vil blive tilgængelig via Miljøportalen. Mængden af data er 
angivet vha. 1) antal datoer, der ligger data for; eller 2) årstal. + angiver at der foreligger enkelte målinger uden for de 
angivne år. * = kun kvalitativ fiskeundersøgelse. 
Parametre Madum Sø Mossø Store Økssø Gravlev Sø Estrup 

Dam 
Teglsø 

Tilsyn/overvågning 1989-1997, 2004 + 2004 + 1980, 2001 + 1998, 2002 + 2002 + 1997 
Konduktivitet 9 7  8 8 1 
pH 82 11 11 28 28 2 
Farvetal 8 7  8 8 1 
Sigtdybde 364 44 54 42 40 3 
Susp. Stof 183 10 22  4  
Glødetab, susp. stof 177 6 18  4  
Alkalinitet 172 8 4 26 19 1 
Uorg. N forbindelser 167 2 14 12 9  
TN 188 18 30 26 20 1 
Orthofosfat 166 2 9 12 9  
TP 187 18 30 26 20 1 
Jern 1      
Silicium 73 9 21  4  
Sulfat 1   1 1  
Klorofyl a 188 18 30 26 20 1 
Vegetation  1980, 1989-1997, 

2004 
 1980 2006 2006  

Fisk 1991, 1996 2004* 2004* 2006 2006  
Dyreplankton 1989-1997, 2004  2004  2006 2006  
Planteplankton 1989-1997, 2004 2004  2006 2006  
 

 

B.7. Fugle 
 
Fugle i Fuglebeskyttelsesområde nr.3. Madum Sø, og  
Fuglebeskyttelsesområde nr. 4. Rold Skov 
Bidrag til basisanalyse for Habitatområde nr. 20 
 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 3. Madum Sø 
 
Madum Sø blev oprindeligt udpeget for stort antal af fældende hvinænder, men oplysningen må være af ældre dato for 
der ses sjældent mere end 100 og arten er derfor taget af udpegningsgrundlaget, der således ikke rummer nogle arter. 
Søen i perioder haft betydning som fourageringslokalitet for ynglende Fiskeørn i nærheden.  Isfugl træffes også ved 
søen. 
 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 4. Rold Skov 
 

 Ynglepar 
1983 

Ynglepar 
1990-1993 

Ynglepar 
2004 -2005 Status Areal (ha) 

Hvepsevåge 4 -5 4 -5 ? Stabil eller tilbagegang 583 ha 
Stor Hornugle 0 1 1 Stabil eller fremgang - 
Isfugl 2-4 1-2 ? Stabil eller svingende 33 ha 
Sortspætte  10 - 13 5 ? Tilbagegang - 
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Rødrygget 
Tornskade 8 - 15 Ca. 10 ? Stabil eller tilbagegang - 

Tabel 2.2.1. Oversigt over de ynglende fuglearter, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af EF-
Fuglebeskyttelsesområde nr. 4.  Arter med fed var del af det oprindelige udpegningsgrundlag i 1983. 
 
Bemærkning/Resumé 
Rold Skov er det vigtigste område for Sortspætte i Nordjylland, en væsentlig lokalitet for Hvepsevåge og rummer 
lejlighedsvist sjældne ynglefugle som Fiskeørn og Lille Flagspætte. 
 
Trusler 
Øget rekreativ udnyttelse vil kunne udgøre en trussel for ynglende rovfugle og muligt ynglende Sort Stork. Eutrofiering 
og ophør af græsning på skovnære overdrev o.lign. kan true Rødrygget Tornskade 
 
Forstyrrelser 
Sort Stork og Hvepsevåge er sårbare for forstyrrelser ved redestedet. Isfugl kan være sårbar for hyppige forstyrrelser 
ved kanosejlads. 
 
Bemærkninger til ynglefugle i udpegningsgrundlaget 
 
Hvepsevåge Pernis apivorus 
Bygger rede i store træer og er fundet ynglende i Rold Vesterskov, Hesselholt Skov, Kærbjerg Skov, og 
Bjergeskov/Nørreskov/Vedsted Skov. Fouragere efter hvepse i åbneområder i eller tæt ved skoven. 
Udbredelse: Da redeplaceringerne ikke kendes, vurderes hele fuglebeskyttelsesområdet, undtaget Rebild by og 
omkringliggende marker at være forekomst område. 
Trusler: Forstyrrelser, tilgroning og tilplantning af lysåbnearealer. 
 
Isfugl Alcedo atthis 
Arten træffes i Lindenborg Å og Gravlev Sø, fouragere efter fisk og bygger rede i brinker og skrænter. 
Udbredelse: Fouragering Lindenborg Å og Gravlev Sø, potentiel: alle øvrige søer og vandløb. Potentiel redeplacering: 
Lindenborg Å + 100 meterzone på begge sider i skov. 
 
Sortspætte Dryocopus martius 
Er trufet ynglende i Rold Vesterskov, Store Arden Skov, Kærbjerg Skov, Nørlund Skov, Bjergeskov/ 
Nørreskov/Vedsted Skov, Sønderskov/ Mørkeskov/Fællesskov, Jægersborg Skov og i  
Gravlevdalen. Men er forsvundet fra de fleste steder igen. Arten fouragere især på herkulesmyrer der svinger i 
bestandsstørrelser måske som følge af afhængighed af indvandring fra Fennoskandinavien. Andre faktorer som øget 
bestand af Husmår og Skovmår kan spilde ind. Er desuden afhængig af store redetræer.  Bestanden kan have været 
særligt begunstiget i starten af 1990’erne p.g.a. succession efter stormfaldet i 1981, med en mere åben skov og mere 
dødt ved. 
Udbredelse: Hele skovarealet. 
 
Rødrygget Tornskade Lanius collurio 
Kendes fra Rold Vesterskov, Rold Østerskov, Bjergeskov/Nørreskov/Vedsted Skov og Gravlevdalen, men den præcise 
placeringen af yngleparrene kendes ikke så udbredelsen angives. 
Yngler på overdrev, skovbryn og afryddede arealer. Kan have været begunstiget af stormfaldet i 1981 og en årrække 
frem til arealerne var tilvoksede igen. Er afhængig af store insekter da arten kun kan flyve med et byttedyr i næbbet ad 
gangen. Levet bl.a. af skarnbasser, guldsmede og små firben. Arten kan således trues af tilgroning af overdrev o.lign., 
da mange store insekter kræver varme i vegetationen og pletter med bart sand. Også ekskrementer fra husdyr eller 
hjortevildt kan rumme store billearter der indgår i tornskadernes menu. 
Udbredelse: alle heder og overdrev. 
 
Ynglefugle, ikke udpegningsgrundlag 
 
Sort Stork Ciconia nigra 
Ynglede fra til 1923 med 3-5 par i Rold Skov, nogle år endda op til 8 par (Rosendahl 1975), Først i 1990-erne har et par 
yngler eller gjort yngleforsøg (Tau Rasmussen pers. medd.) 
Lindenborg Ådal, 1999: 1 ad ses med 1 ungfugl fra samme år (Grell et al 2004) 
Burde måske, artens sjældenhed taget i betragtning og vanskelighed ved registrering, medtages i udpegningsgrundlaget. 



 38

 
Rørhøg Circus aeruginosus 
Yngler ved Gravlev Sø med et enkelt par, dog muligvis ikke årligt. 
 
Fiskeørn Pandion haliaetus 
Er fundet ynglende i området i 1986 og muligt ynglende i 1980 og midt i 1990’erne. Burde måske, artens sjældenhed 
taget i betragtning og vanskelighed ved registrering, medtages i udpegningsgrundlaget. 
 
Vandrefalk Falco peregrinus 
Har tidligere ynglet i Rold Skov, seneste mulige yngleforsøg var i 1972. 
 
Natravn Caprimulgus europaeus 
Enkelte par, op til 3 par, er fundet ynglende, nærmere placering af fundene kendes ikke. Lysninger nær nåleskov, gerne 
med skovfyr, benyttes især af arten. 
 
Lille Flagspætte Dendrocopus minor 
Et enkelt ynglefund i 1986 og et muligt midt i 1990’erne uden præcis stedangivelse. I 2003 sås en han fouragerende i 
april, det kan således både være en rastende trækfugl og en ynglefugl. Bør artens sjældenhed og geografiske udbredelse 
i landet på udpegningsgrundlaget. 
 
Hedelærke Lullula arborea 
En angivelse af et muligt ynglefund 1993-96 uden nærmere stedangivelse. 
 
Bilag: 
 
Baggrundsdata: 
 
1. Fuglebeskyttelsesområde nr. 4. Rold Skov 
 
1.1. Ynglefugle i udpegningsgrundlaget, antal er antal par. 
 
Hvepsevåge Pernis apivorus 
Hele området, 1983: intet antal (Gyrsting & Jørgensen 1983) men 4-5 (Jensen 1996), 1993: 4-5 (Jensen 1996) 
Rold Vesterskov, 1997: 1 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Hesselholt Skov, 1993: 1 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Kærbjerg Skov, 1993+1994: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Rold Skov (hovedområdet), 1972: 1, 1980: 4-5, 1993-96: 5-7 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Bjergeskov, Nørreskov og Vedsted Skov, 1995: 1 (Nielsen & Nielsen 1998) 
 
Isfugl Alcedo atthis 
Rold Skov (hovedområdet), 1972: 1 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Gravlevdalen med Gravlev Sø, 1980: 2-4, 1986: 2, 1995: 1-2 (Nielsen & Nielsen 1998) 
 
Sortspætte Dryocopus martius 
Rold Vesterskov, 1996: 1 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Store Arden Skov, 1993: 1-2 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Kærbjerg Skov, 1993.1, 1994: 0-2 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Nørlund Skov, 1996: 1-2 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Rold Skov (hovedområdet), 1993-96: 10-12 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Bjergeskov, Nørreskov og Vedsted Skov, 1995: 1 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Sønderskov, Mørkeskov og Fællesskov, 1995: 1-2 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Jægersborg Skov, 1995: 1 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Gravlevdalen med Gravlev Sø, 1980: 1-2, 1995: 1-2 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Hele området, 1993: 10-13 (Jensen 1996) 
 
Rødrygget Tornskade Lanius collurio 
Rold Vesterskov, 1996: 1-4, 1997: 6-10 (Nielsen & Nielsen 1998) 
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Rold Østerskov, 1993: 3 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Rold Skov (hovedområdet), 1980: 8-15, 1993-96: 9-16 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Bjergeskov, Nørreskov og Vedsted Skov, 1996: 1 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Gravlevdalen med Gravlev Sø, 1980: 1-2, 1986: 1 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Hele området, 1983: 8-15, 1993: ca. 10 (Jensen 1996) 
 
1.2.Ynglefugle –  ikke udpegningsgrundlag, antal er antal par. 
 
Sort Stork Ciconia nigra 
Ynglede fra til 1923 med 3-5 par i Rold Skov, nogle år endda op til 8 par (Rosendahl 1975), Først i 1990-erne har et par 
ynglet eller gjort yngleforsøg (Tau Rasmussen pers. medd) 
Lindenborg Ådal, 1999: 1 ad ses med 1 ungfugl fra samme år (Grell et al 2004) 
 
Sangsvane Cygnus cygnus 
Oversomrende eller meget sene forårsfugle er set i Gravlev Sø 
 
Rørhøg Circus aeruginosus 
Gravlevdalen med Gravlev Sø, 1995: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998), 2004: 1 par redebyggende d. 23. april (NJA) 
 
Fiskeørn Pandion haliaetus 
Rold Skov (hovedområdet), 1993-96: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Gravlevdalen med Gravlev Sø, 1980:0-1, 1986: 1 (Nielsen & Nielsen 1998) 
 
Vandrefalk Falco peregrinus 
Rold Skov (hovedområdet), 1972: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998) 
 
Natravn Caprimulgus europaeus 
Rold Skov (hovedområdet), 1972: 1, 1980: 0-3 (Nielsen & Nielsen 1998), 1983: 2 (Jensen 1996, Rasmussen 1999) 
 
Lille Flagspætte Dendrocopus minor 
Rold Skov (hovedområdet), 1993-96: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998), 1995, 1/6 1 rst (DOFbasen) 
Gravlevdalen med Gravlev Sø, 1986: 1 (Nielsen & Nielsen 1998), 2003 21/4 1 han fouragerende (DOFbasen). 
 
Hedelærke Lullula arborea 
Rold Skov (hovedområdet), 1993-96: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998) 
 
 
Referencer 
 
Grell, M. B., Heldberg, H. & Rasmussen, B., Stabell, M., Tofft, J. & Vikstrøm, T., 2004. Truede og sjældne 
ynglefugle i Danmark 2003. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98(2): 45-100. 
 
Gyrsting, L. & Jørgensen, P. N.(eds), 1983. EF-fuglebeskyttelsesområder. Kortlægning og foreløbig udpegning i 
henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet. – Fredningsstyrelsen, Miljøministeriet. 
 
Jensen, F.P., 1996. EF-fuglebeskyttelsesområderne og Ramsarområderne. Kort og områdebeskrivelser, status 
1995. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. 
 
Nielsen, T. & Nielsen, M., 1998. Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt bind 1 og 2. - Dansk Ornitologisk Forening. 
 
NJA – data indsamlet af Nordjyllands Amt. 
 
Rasmussen, G., 2006. Rødrygget Tornskade i Nordjylland 2006. http://www.dofnord.dk/artikler/rrtorn-final.pdf   
 
Rosendahl, S. 1975. Den sorte stork. Dansk Ornithologisk Central 
 
Tau Rasmussen, tidligere Danmarks Miljøundersøgelser 

http://www.dofnord.dk/artikler/rrtorn-final.pdf

	N2omr_18_F.pdf
	koloform_N18.doc
	N2omr18.doc
	 RESUME
	1. Beskrivelse af Natura 2000-området
	2. Udpegningsgrundlaget
	2.1 Habitatområde 20 Rold skov
	2.2 Fuglebeskyttelsesområde nr.3. Madum Sø
	2.3 Fuglebeskyttelsesområde nr. 4. Rold Skov
	2.4 Nyfundne naturtyper og arter

	3. Foreløbig trusselsvurdering
	3.1 Beskrivelse af naturtilstanden
	3.1.1 Vandrammedirektivets basisanalyse I-II

	3.2 Eutrofiering
	3.3 Tilgroning
	3.4 Hydrologi
	3.5 Invasive arter
	3.6 Arealmæssige ændringer siden 1994
	3.7 Forstyrrelse af arter
	3.8 Andre Trusler

	4. Plejetiltag, igangværende indsats mm
	5. Modstridende naturinteresser
	6. Liste over manglende data
	7. Liste over tilgængeligt materiale
	 Bilag
	B.1 Datagrundlag for naturtyper og arter
	B.2 Foreløbig trusselsvurdering 
	B.2.1 Beskrivelse af naturtilstanden
	B.2.2 Eutrofiering
	B.2.2.1 Tålegrænser
	B.2.2.2 N-deposition og overskridelse af tålegrænser

	B.2.3 Tilgroning
	B.2.3.1 Vegetationshøjde
	B.2.3.2 Vedplantedækning
	B.2.3.3 Arealandel med græsning og/eller høslet

	B.2.4 Hydrologi
	B.2.4.1 Afvanding og vandindvinding 

	B.2.5 Invasive arter

	B.3 Plejetiltag igangværende indsats mm
	B.4. Arter
	B.4.1 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustitior)
	B.4.2 Bred vandkalv (Dytiscus latissimus)
	B.4.3 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
	B.4.4 Damflagermus (Myotis dasycneme)
	B.4.5 Odder (Lutra lutra)
	B.4.6 Grøn Buxbaumia (Buxbaumia viridis)
	B.4.7 Blank Seglmos (Drepanocladus vernicosus)
	B.4.8 Fruesko (Cypripedium calceolus )
	B.4.9 Bæklampret (Lampetra lampetra L.)
	B.4.10 Kildevælds-Vindelsnegl (Vertigo geyeri)
	B.4.11 Flodlampret (Lampetra fluviatilis L.)

	B.5. Vandløb
	B.6. Søer
	B.7. Fugle



