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RESUME: 
Habitatområde 193 består af store sammenhængende klitlandskaber og er af national betydning i kraft af forekomsten af 
store veludviklede forekomster af alle de danske klittyper på nær løvklitter. Især skal fremhæves de ca. 500 ha klithede 
af både den fugtige og tørre type, der udgør en stor del af landsdelens samlede areal i Natura 2000-områder. I klitterræ-
net findes desuden en stor forekomst af den sjældne sommerfugl Hedepletvinge. De vigtigste trusler er tilgroning af 
især klithede med invasive nåletræer, samt afvanding af klitlavninger og fugtig klithede.  

1. Beskrivelse af habitatområdet 
Habitatområde Ejstrup Klit og Egvands Bakker er et delområde af det internationale naturbeskyttelsesområde 21 (Ej-
strup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien). Området er udpeget som Habitatområde nr. 193 med et samlet are-
al på 1.301 ha (se tabel 1.1 eller hjemmesiden for Vand og Natur (klik her)) 
 
Området ligger i den nye storkommune Jammerbugt.  
 
Af habitatområdets samlede areal er 1.128 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (tabel 1.2). Desuden er der 32 ha 
nåleskov (kilde: Areal Information systemet, Danmarks Miljøundersøgelser). Resten af landarealet består af agerjord, 
byer mm. Hele habitatområdet er fredet. Der er tale om en naturvidenskabelig og landskabelig fredning. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Beskyttet Natur Areal 

Vandløb             10 km 
Hede 1.049 ha
Naturenge 3 ha
Kulturenge 7 ha
Mose 68 ha
Sø 0,2 ha

I alt  1128 ha

Nr. Navn Areal  

H193 Ejstrup Klit og Egvands Bakker 1.301 ha 

 Samlet areal Natura 2000 1.301 ha 

Tabel 1.1. Oversigt over det habitatområde, der er inkluderet i denne ba-
sisanalyse. Områdets nummer, navn og areal (i ha) er angivet, ligesom 
Habitatområdets samlede areal er oplyst. Kilde: 
http://www2.skovognatur.dk/natura2000/. 
 

Tabel 1.2. Antal hektar af registreret beskyttet 
 naturtyper i Habitatområde 193 
(vejledende registrering, Nordjyllands 
Amt, feb. 2006).  

1.1 Beskrivelse af områdets natur og dets potentiale 
Området består for langt hovedpartens vedkommende af et stort sammenhængende og veludviklet klitlandskab, som er 
dannet på det vidtstrakte marine forland, der ligger mellem Slettestrand i vest og Blokhus i nordøst. Særligt veludviklet 
og uberørt er den yderste ca. halve kilometer mod kysten ved Ejstrup Klit og Egvands Bakker, hvor der yderst findes en 
zone med forstrand og veludviklede hvide klitter og dernæst en mosaik af lige dele grå- og grønsværsklit og klithede. 
Spredt mellem disse findes mindre men veludviklede forekomster af grårisklit, havtornklit og især i den nordligste del 
enebærklit. Bag denne zone ligger vidtstrakte arealer med lavbund, der gennemskæres af markante og ofte langstrakte 
klitter med især gråklit og klithede. Førstnævnte type er mange steder veludviklet med bl.a. rig lavflora. Lavbundsarea-
lerne udgøres af store forekomster af både decideret klitlavning og af den våde type klithede med bl.a. Klokkelyng og 
Mosebølle. Flere af klitlavningerne er så våde, at de er på grænsen til at være egentlige lavvandede søer, men bl.a. af-
vandingen af området er i dag så markant, de bør betegnes som klitlavning. Det største af disse områder er Store Vande 
i områdets nordøstlige del. I områdets klitlavninger findes bl.a. den meget sjældne orkidé, Thy-Gøgeurt, som er en af 
vore meget få endemiske karplanter. Desuden bør fremhæves følgende arter fra området: Klit-Rose, Klit-Siv, Nikkende 
Kobjælde, Kattefod, Sand-Frøstjerne, Strand-Mandstro, Mose-Troldurt, Spyd-Pil, Sand-Rottehale, Sump-Hullæbe, 
Bakke-Gøgelilje og Plettet Gøgeurt. 
 
Bilag II-arten Hedepletvinge findes med en stor bestand i områdets østlige del. Bestanden er af en størrelse, så den har 
regional til national betydning. 
 
Spredt i områdets perifere dele har der tidligere været gjort forsøg på opdyrkning. Flere af disse arealer er i dag opgivet 
og henligger som klitlavning eller fugtig klithede. Områdets sydligste del mellem Tranum Strand og Ejstrup Strand er 
relativt kulturpåvirket som følge af afgræsning, samt i mindre omfang opdyrkning og eventuelt gødskning. 
 

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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Det store sammenhængende klitområde er i kraft af sin store arealmæssige udstrækning og fordi det i vid ustrækning 
henligger i naturtilstand af national og international betydning. Således rummer området nogle af de største arealer med 
klittyperne 2110, 2120, 2130, 2140, 2170, og 2190 uden for Skagen Odde i landsdelen. 
 
Tilstanden af de otte klittyper, der er registreret i området, er som det fremgår af tabel B.2.1.2 alle god, dvs. uden eller 
med kun få spredte negative strukturer. Eneste undtagelse er klitlavninger og til dels klithede, hvor der på flere af fore-
komsterne er konstateret en dårlig naturtilstand som følge af afvanding og tilgroning i vedplanter. Den fremtidige ind-
sats i området bør prioritere at forbedre naturtilstanden for disse naturtyper gennem rydning af uønsket opvækst, samt 
ved at begrænse afvandingen fra området fx ved tildækning af grøfter. Afgræsning/slåning/afbrænding af klitterne, som 
i dag foregår på store arealer i områdets sydlige del (afgræsning), bør være meget ekstensiv og begrænse sig til udvalgte 
arealer. Uberørte klitarealer med naturlig hydrologi og fri dynamik bør prioriteres. 
 

2. Udpegningsgrundlaget 
Som det fremgår af tabel 2.1 og 2.2 er habitatområde 193 udpeget af hensyn til 8 habitatnaturtyper.  
Se kort med naturtyperne og arter på hjemmesiden for Vand og Natur (klik her) 
 

Tabel 2.1. Oversigt over de naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af habitatområde 193. * Prioriteret naturtype.  

Nr. Naturtype Kortlagt 
areal (ha) 

Antal fore-
komster 

2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 14 ha 1 
2120 Hvide klitter og vandremiler 26 ha 2 
2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit ) 288 ha 50 
2140 *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 477 ha 73 
2160 Kystklitter med havtorn 5 ha 4 
2170 Kystklitter med gråris 36 ha 30 
2190 Fugtige klitlavninger 255 ha 52 
2250 *Kystklitter med enebær 23 ha 7 

2.1 Nyfundne naturtyper og arter 
I tabel 2.2 vises de nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter eller naturtyper, der aktuelt ikke udgør udpeg-
ningsgrundlag, men som vil skulle vurderes i forbindelse med en kommende revision af udpegningsgrundlagene. 
 

Tabel 2.2. 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.  

Naturtype og art Areal Antal 
forekomster 

1065 Hedepletvinge (Euphydryas aurinia) Ca. 25 ha 1 

 

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 sta-
tus af tilstanden for de naturtyper og arter, der forekommer i området (se bilag B.2). 
 
For de naturtyper og arter, som ikke er omfattet af NOVANA-overvågningsprogrammet, er tilstands- og trusselsvurde-
ringen baseret på et skøn. 

3.1.1 Vandrammedirektivets basisanalyse I-II 
I Natura 2000-området er der målsat 2 km vandløb. I år 2015 forventes ingen vandløb at leve op til målsætningen. Ingen 
af de målsatte vandløbsstrækninger er upåvirkede. Vandløbene er påvirkede biologisk, fysisk og hydrologisk. 10 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. 
 

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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Småsøerne/vandhullerne i Habitatområde nr. 193 indgår ikke direkte i Vandrammedirektivets basisanalyse I-II, idet kun 
særskilt målsatte søer samt søer > 5 ha er vurderet. Generelt gælder, at tilførsel af for store mængder fosfor er den pri-
mære årsag til manglende målsætningsopfyldelse i 2015 for størstedelen af søerne. 
 
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 rela-
tivt lave niveauer af luftbåren kvælstofdeposition. N-depositionen kommer fra internationale, nationale, såvel som loka-
le 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.  
 
Den luftbårne kvælstofdeposition i området er generelt lav sammenlignet med andre egne af landsdelen. Således ligger 
niveauet for hovedparten af forekomsternes vedkommende i den lave ende af tålegrænseintervallet. Tålegrænsen er dog 
stadig overskredet for en stor del af naturtypernes vedkommende, og det vurderes derfor, at næringsstofbelastningen i 
området stadig udgør en trussel på lang sigt. Det vil i givet fald især være i randområderne mod syd og øst. 

3.3 Tilgroning 
Områdets naturtyper er generelt ikke truet af tilgroning med nåletræer, som det ellers ofte er tilfældet langs den jyske 
vestkyst. Det skyldes bl.a., at der gennem et LIFE-projekt og gennem statens egne plejeplaner har været foretaget ret 
omfattende rydninger i området af den uønskede opvækst. Der er dog stadig områder tilbage på især gråklit og klithede, 
hvor fortsat rydning er påkrævet og bør prioriteres. Spredt i de fleste af områdets klitlavninger findes desuden opvækst 
af Grå-/Øret pil. Dens forekomst i klitlavningerne er naturlig og en vis udbredelse af arten er acceptabel, idet det er led i 
en naturlig succession mod sumpskov, men det bør overvejes at holde pilen nede i udvalgte områder vha. fx afgræsning 
eller rydning for derved at bibeholde den lysåbne vegetation. 

3.4 Hydrologi 
Alle områdets lavbundsarealer, dvs. klitlavninger og de fugtige udgaver af klitheden, er negativt påvirket af afvanding. 
Dette gælder også de områder, hvor Hedepletvinge forekommer. Afvanding udgør således den største trussel mod disse 
naturtypers og arters beståen på lang sigt. Det bør i den udstrækning det er praktisk muligt prioriteres, at få genoprettet 
naturlig hydrologi i området ved fx tildækning af nogle af de store dybe grøfter i området. 

3.5 Invasive arter 
Problemet med invasive arter findes næsten udelukkende i områdets klitheder. Som følge af igangværende plejetiltag er 
truslen fra de invasive nåletræer tilsyneladende under kontrol. Ses i øvrigt diskussionen under afsnit 3.3. 
 
Rynket Rose er set enkelte steder i de yderste klitrækker. Det bør prioriteres, at disse fjernes. Bladmosset Campylopus 
introflexus ses hist og her i området især i den grå klit. 

3.6 Arealmæssige ændringer siden 1994 
I de seneste år har der været foretaget større rydninger af selvsåede nåletræer især i områdets nordøstlige del. Det har 
medvirket til en mindre arealmæssig tilgang af nogle af klittyperne. 

3.7 Forstyrrelse af arter 
Hedepletvinge er eneste forekommende bilag II-art i området. Det vurderes, at den kun i begrænset omfang forstyrres 
som følge af de militære aktiviteter i området. Tværtimod begunstiges arten sandsynligvis af forekomsten af de brede, 
slåede brandbælter, der gennemskærer dele af området. 

3.8 Andre Trusler 
Områdets centrale del benyttes som militært skydeområde. Det har den direkte effekt på naturtyperne, at mindre områ-
der afbrændes med jævne mellemrum, samt at der i afgrænsede områder må formodes at være påvirkning fra det militæ-
re materiel i form af miljøfremmede stoffer, metalrester o.l. Der foregår også en del kørsel i området med tungt materi-
el, der især kan udgøre en trussel mod de slidfølsomme gråklitter. 

http://www.mst.dk/Vand/Vandrammedirektivet/Basisanalysen/Dansk+rapportering/06030200.htm
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4. Plejetiltag, igangværende indsats mm 
Via LIFE-projekter og gennem statens egne plejeplaner er der foretaget markante rydninger af især Bjerg-Fyr indenfor 
habitatområdet.  

5. Modstridende naturinteresser 
Der findes ingen væsentlige modstridende naturinteresser i området. 

6. Liste over manglende data 
Naturtyper 
Terrestriske naturtyper 
Der er behov for en dækkende kortlægning og tilstandsvurdering af de naturtyper, som ikke udgør en del af de 18 ly-
såbne naturtyper, der indgår i kortlægningen og overvågningen i NOVANA-programmet. For habitatområde 193 gælder 
det især følgende naturtyper: 

• Forklit (2110) 
• Hvid klit (2120) 
• Havtornklit (2160) 
• Grårisklit (2170)  

 
Søer og vandhuller  
Der er generelt behov for kortlægning af søer og vandhuller under 5 ha. For habitatområde 193 gælder det følgende na-
turtyper, hvoraf enkelte muligvis kan forekomme i området: 

• Lobeliesø (3110) 
• Søbred med småurter (3130) 
• Kransnålalge-sø (3140) 
• Næringsrig sø (3150) 
• Brunvandet sø (3160)  

 

7. Liste over tilgængeligt materiale 
Naturkontoret, Nordjyllands Amt (ej publiceret). Moser i Nordjylland 4. Kortlægning af moser i den vestlige del af 
Vendsyssel. Data findes i den fælles offentlige database ”Naturdatabasen”. 
 
Wind, P., 1992. Oversigt over botaniske lokaliteter 9. Nordjyllands Amt. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i 
samarbejde med Dansk Botanisk Forening 
 
Drifts- og Plejeplan for Skydeområde Tranum 2000-2014. Skov- og Naturstyrelsen 1999. 
 
Fredshavn, J. (2004): Teknisk anvisning til kortlægning af terrestriske naturtyper (TA-N3 version 1.01). Fagdata-
center for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser. 
http://www.dmu.dk/Overvågning/Fagdatacentre/Biodiversitet+og+terrestrisk+natur/Tekniske+anvisninger 
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http://www.miljoeportal.dk/Natur/
http://www.miljoeportal.dk/Natur/
http://www.miljoeportal.dk/Natur/
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Bilag 

B.1 Datagrundlag for naturtyper og arter 
I 2004-2005 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. Oplys-
ningerne om søer, vandløb og havområder bygger udelukkende på den viden der er indsamlet gennem årene via et gene-
relt tilsyn og overvågningen udført regionalt og via det nationale overvågningsprogram. I tabel B.1.1 er der vist en over-
sigt over tilgængelige data for de enkelte naturtyper. 
  
Herunder en oversigt over tilgængelige data  
 

Nr. Naturtype NOVA NOVANA 
(2004 – 2006) 

Andre data 

1065 Hedepletvinge  Overvågning Se bilag B.5.1 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser  Kortlægning  
2120 Hvide klitter og vandremiler  Kortlægning  

2130 
*Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå 
klit og grønsværklit ) 

 Kortlægning  

2140 *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
 Overvågning 

Kortlægning 
 

2160 Kystklitter med havtorn  Kortlægning  
2170 Kystklitter med gråris  Kortlægning  
2190 Fugtige klitlavninger  Kortlægning  
2250 *Kystklitter med enebær  Kortlægning  
TabelB.1.1. Oversigt over datagrundlaget for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-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 Over-
vågningsprogram af VAndmiljøet og NOVANA: Det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen.  

 

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. 3. Karakteristiske arter. Jo flere af de arter, som er karakteristiske for naturtypen, som er til stede, des bedre til-
stand (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 udbredel-
sen af en række naturtype-karakteristiske strukturer på hovedparten af de kortlagte arealer. 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. 
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Naturtype kortlagt  tilstandsvurderet 
  ha ha 
2110 14 0 
2120 26 0 
2130 288 288 
2140 477 477 
2160 5 0 
2170 36 0 
2190 255 255 
2250 23 23 
Total 1123 1043 

Tabel B.2.1.1. Arealfordeling (ha) af de kortlagte terrestriske 
 lysåbne habitattyper i Habitatområde 193.  
 
 
Grå/grøn klit (2130) 288 ha  Klithede (2140) 477 ha  
Strukturer Positive  Strukturer Positive 
Negative U S  I  Negative U S  I 
I 69      I       
S   31    S 50 50   
U        U       
         
Klitlavning (2190) 255 ha  Enebærklit (2250) 23 ha 
Strukturer Positive  Strukturer Positive 
Negative U S  I  Negative U S  I 
I 10      I 100     
S   77    S       
U   13    U       

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 kombi-
nationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004).  
 
2130 Antal registreringer 
Art Indenfor Udenfor 
Cladonia sp., s.l. 3   
dværgbunke, tidlig 1 0 
hønsetarm, almindelig 0 0 
mælkeurt, almindelig 1 0 
sandskæg 1 0 
snerre, gul 2 0 
star, sand- 3 0 
stedmoderblomst, klit- 2 0 
   
2140 Antal registreringer 
Art Indenfor Udenfor 
revling 2 0 
star, sand- 1 0 

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  
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B.2.2 Eutrofiering 

B.2.2.1 Tålegrænser 
 
For de naturtyper, der danner udpegningsgrundlag for habitatområdet, er der fastsat tålegrænseintervaller, som fremgår 
af tabel B2.2.1. 
 
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 ik-
ke 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). 
 
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 UN/ECE er FN's Økonomiske Komité for Europa. Tålegrænserne (critical loads) fastsættes i Arbejdsgruppen vedr. ef-
fekter af konventionen om langttransporterende luftforurening (www.unece.org/env/wge) i forbindelse med det interna-
tionale samarbejdsprogram vedr. modellering og kortlægning af tålegrænser, baggrundsbelastning, effekter, risici og 
udviklingstendenser for luftforurening. 
 

http://www.unece.org/env/wge
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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 af-
strømning. 
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) 
 
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 tåle-
grænser 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, pri-
mært 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 un-
der 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 ammoniakbegrænsen-
de teknik typisk den største kilde til landbrugets ammoniakfordampning. 
 
I tabel B2.2.2 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 Ammo-
niakmanualen. Opdatering af 15. december 2005, 
 http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ammoniakmanualen.htm). 
 
Baggrundsbelastningen i Brovst kommune, hvori habitatområdet ligger, er 13,3 kg N/ha/år, hvilket er lavere end lands-
gennemsnittet. 
 
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 in-
den for habitatområdet. Ruheden af naturarealerne (z0) er vurderet på baggrund af kortlægningsdata (vedplantedæknin-
gen i TILDA). Korrektionen er foretaget ved hjælp af metoden beskrevet Ammoniakmanualen (Skov- og Naturstyrelsen 
2003). 
 
Det korrigerede kvælstofnedfald på naturområderne i habitatområdet ligger mellem 10 og 17,5 kg N/ha/år alt afhængig 
af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed, se tabel B.2.2.3. 
 
 

http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ammoniakmanualen.htm
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NHx (kg 
N/ha) NOy (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. 
 
 
Det skal understreges at der er tale om en foreløbig overslagsberegning, der bør følges op med en mere detaljeret bereg-
ning af kvælstofbelastning af de enkelte naturområder samt en modelberegnet tålegrænse. Blandt andet kan der være ta-
le om stor variation inden for de enkelte naturområder som følge af varierende tilgroningsgrad, nærhed til lokale hus-
dyrbrug mv. 
 
Det vurderes umiddelbart, at der ikke i eller lige uden for habitatområdet er lokale enkeltkilder, der i sig selv er hoved-
bidragyder 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 terre-
striske naturarealer i habitatområdet, er årsagen således luftens gener. 
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  N-belastning (kgN/ha/år) i forhold til tålegrænseintervallet 

Habitattype 10-12,5 12,5 - 15  15 - 17,5  
2130 40% 39% 21% 
2140 8% 48% 45% 
2190  18% 81% 
2250 87% 9% 4% 

Tabel B.2.2.3. Vurdering af de kortlagte terrestriske naturarealers belastning med luftbåren kvælstof i forhold til natur-
typernes 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 tåle-
grænseintervallet (tålegrænsen ikke overskredet) er markeret med grønt, N-belastninger, der ligger indenfor tålegræn-
seintervallet (overstiger den lave ende af tålegrænseintervallet) er vist med gult, og N-belastninger, der ligger over tå-
legrænseintervallet (overstiger den høje ende af tålegrænseintervallet) er markeret med rødt. 
 

B.2.3 Tilgroning 

B.2.3.1 Vegetationshøjde 

 
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 

Vedplantedækning - %-fordeling indenfor kategorier 
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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 høslæt 

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

B.2.4 Hydrologi 

B.2.4.1 Afvanding og vandindvinding  

Arealandel med afvanding og vandindvinding
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Figur 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 be-
gyndende 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. Vandløb 
Vandløbene udspringer i klitområdet nord for Lien, og løber i klitter og vådområder. 
 
Naturtypen 3260 findes i 0 km vandløb i området. 
Der er 10 km vandløb i området, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Opdatering af udpegningsgrundlaget:  
Vandløbstyper, som indgår i udpegningsgrundlaget: ingen. 
Arter af rundmunde og fisk, som indgår i udpegningsgrundlaget: ingen.  
 
Revideret udpegningsgrundlag: 
Intet 
 
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 2 km vandløb. I år 2015 forventes 0 km vandløb at leve op til målsætningen, mens 
2 km forventes ikke at leve op til målsætningen. Ingen af de målsatte vandløbsstrækninger er upåvirkede. Biologisk på-
virkning finder sted i 2 km målsatte vandløb, i 2 km er der tale om fysisk påvirkning, og i 2 km er der tale om hydrolo-
gisk påvirkning. Spærringer for fisk påvirker i øjeblikket 0 km vandløb, regulering påvirker 10 km, og vandløbsvedli-
geholdelse påvirker 10 km vandløb i området. 
Undersøgelser har vist, at risikoen for udledning af miljøfarlige stoffer, sker i forbindelse med udledninger fra punktkil-
der. Der er ikke konkret viden herom i området. 
 
Data: ingen data. 
 

B.4. Søer 
 
Kort beskrivelse:  
Der findes mange små ukendte § 3 beskyttede småsøer/vandhuller, hvor søtypen er ukendt og ikke kan skønnes. Små-
søerne/vandhullerne er beliggende i hede/mose-område.  



 17

 
Opdatering af udpegningsgrundlaget: 
Søtyper, som p.t. indgår i udpegningsgrundlaget: ingen 
Revideret udpegningsgrundlag: få ukendte småsøer/vandhuller 
 
Foreløbig trusselsvurdering:  

• Den væsentligste påvirkning er eutrofiering, idet tilførslen af næringsstoffer til søerne er for stor. Dette medfø-
rer, at vandet farves grønt af alger, undervandplanter forsvinder og at iltindholdet svinger kraftigt. Nærings-
stoftilførslen formodes at stamme fra atmosfærisk deposition samt fra en øget landbrugsdrift i det åbne land.  

• Desuden kan der være en fremtidig risiko for tilgroning, hvis ikke området plejes. 
 

Databilag - indhold: 
- Ingen data 
 

B.5. Arter 

B.5.1. Hedepletvinge (Euphydryas aurinia) 
Artkode: 1065 
 
I 2000 blev der iværksat en eftersøgning af Hedepletvinge, på foranledning af Skov- og Naturstyrelsen, denne undersø-
gelse har resulteret i ”Handlingsplan for bevaring af den truede sommerfugl hedepletvinge” Link: 
http://www.sns.dk/natur/bevaring/pdffiler/hedeplet.pdf  
 
Nordjyllands Amt ansøgte i 2005 om midler til et life projekt: Life ASPEA (ASPEA = Action for sustaining the popula-
tion of Euphydryas aurinia), med det hovedformål at forbedre levevilkårene for Hedepletvinge i Nordjylland gennem 
pleje og formidling om arten. Ansøgningen blev bevilget. 
Projektet afsluttes ved udgangen af 2007.  Da Nordjyllands Amt blev nedlagt pr. 31/12 2006, fortsætter projektetet i 
Skov- og Naturstyrelsens, og de respektive kommuners regi.  
Projektet har sin egen hjemmeside med to domænenavne:  
www.hedepletvinge.dk og www.aspea.dk  
 
Hedepletvinge lever i små kolonier på fugtige heder og på magre enge, der ikke gødes.  Der skal 
være rigelige bevoksninger af planten djævelsbid (Succisa pratensis), der er den eneste plante som 
sommerfuglens æg lægges på, og dens larver lever af. Sådanne bevoksninger skal blot være på nog-
le få hundrede kvadratmeter, men skal være tætte.  
Der er tale om en udpræget standsommerfugl, som ikke spreder sig over store afstande. Arten er 
derfor afhængig af kort afstand mellem eksisterende og potentielle levesteder.  
Nordjylland rummer hele Danmarks bestand af Hedepletvinge. Her kendes den i dag fra 8 mindre lokaliteter. 
 
Område 193. Ejstrup Klit og Egvands Bakker (Tranum Skydeområde) 
 
Der findes en stor bestand i slåede brandbælter i den østlige del af området. Området er ikke overvåget i NOVANA, 
men oplysninger fra lokale naturinteresserede tyder på en bestand over 100 larvespind. Arten findes desuden fåtalligt i 
lysninger og vejrabatter i Tranum Klitplantage øst for habitatområdet. 
 
Referencer: 
Asbirk, S. & Christensen, T. (red.), 2000. Handlingsplan for bevaring af den truede sommerfugl hedepletvinge 
Euphydryas aurinia.  Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. 
http://www.sns.dk/natur/bevaring/pdffiler/hedeplet.pdf

Stoltze, M., 1995. An annotated atlas of the Danish butterflies. – Zoologisk Museum, Københavns Universitet. 

Stoltze, M., 1996. Danske dagsommerfugle. Gyldendal.. 

http://www.sns.dk/natur/bevaring/pdffiler/hedeplet.pdf
http://www.hedepletvinge.dk/
http://www.aspea.dk/
http://www.sns.dk/natur/bevaring/pdffiler/hedeplet.pdf
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Stoltze, M., 1997. Dagsommerfugle i Danmark. Felthåndbog. Gyldendal. 

Life projektet ASPEAs hjemeside: www.hedepletvinge.dk eller www.aspea.dk
 
 

http://www.hedepletvinge.dk/
http://www.aspea.dk/
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