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RESUME: 
Natura 2000-område nr. 22 består først og fremmest af strandlagunen ”Kielstrup Sø”. Søen er stærkt eutrofieret. 
Omgivelserne domineres af heder, overdrev og enebærkrat, men disse er under stærk tilgroning. Amtet har i det seneste 
år ryddet store arealer for opvækst. Desuden er der rundt om søen en række særdeles fine rigkær og sumpkilder, som 
dog er truede af afvanding og tilgroning. En af kilderne har én plante af Gul Stenbræk tilbage, efter at arten de seneste 
år er gået stærkt tilbage på lokaliteten. I rigkær og kilder er der desuden både Skæv og Kildevælds-Vindelsnegl. 

1. Beskrivelse af Natura 2000-området 
Natura 2000-område nr. 22, Kielstrup Sø, er desuden udpeget som Habitatområde nr. 22 med et samlet areal på 509 ha 
(se tabel 1.1 eller hjemmesiden for Vand og Natur (klik her)). Området ligger i den nye storkommune Mariager Fjord.  
 
Af Natura 2000 områdets samlede areal er 171 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (Tabel 1.2). Desuden er der 
42 ha løvskov og 148 ha nåleskov (kilde: Areal Information systemet, Danmarks Miljøundersøgelser). Resten af 
landarealet består af agerjord, byer mm. Størsteparten af habitatområdet (410 ha) er fredet (”Kielstrup sø med 
omgivelser”) som en landskabs- og udsigtsfredning. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Beskyttet Natur Areal 

Vandløb 6 km
Hede 41,9 ha
Naturenge 17,6 ha
Mose 33,0 ha
Strandeng 9,8 ha
Overdrev 30,9 ha
Sø 37,8 ha

I alt  171,0 ha

Nr. Navn Areal  

H22 Kielstrup Sø 509 ha 

 Samlet areal Natura 2000 509 ha 

Tabel 1.1. Oversigt over det habitatområde, der er inkluderet i denne 
basisanalyse. Områdets nummer, navn og areal (i ha) er angivet, ligesom 
Natura 2000 områdets samlede areal er oplyst. Kilde: 
http://www2.skovognatur.dk/natura2000/. 
 

Tabel 1.2. Antal hektar af registreret beskyttet 
 naturtyper i Natura 2000-område 22 
(vejledende registrering, Nordjyllands 
Amt, feb. 2006). 

 
 

 
 
 

1.1 Beskrivelse af områdets natur og dets potentiale 
På kanten af Mariager Fjord, ligger Kielstrup sø (40 ha). Selve søen gennemløbes af en fin, klarvandet kildebæk, Karls 
Møllebæk. Søen er brakvandet, stærkt næringspåvirket og må betegnes som en kystlagune. Søen er adskilt fra Mariager 
Fjord via en sluse, og er unik ved at have et salinitets-springlag. Søens omgivelser inkl. en strækning langs Mariager 
Fjord, består af rigkær, kildevæld, hedebakker, sure og kalkrige overdrev, enebærkrat, strandenge, ellesumpe og skov. 
Blandt de lysåbne naturtyper er de tørre, næringsfattige typer (sure overdrev, tørre heder og enebærkrat) arealmæssigt 
dominerende. De er imidlertid oftest under tilgroning og/eller næringspåvirkede, således at deres tilstand generelt er 
dårlig. I området omkring Låenhus har amtets naturpleje med nogen held forsøgt at rette op på  tilstanden. Langs 
Mariager Fjord er der en række græssede kalkoverdrev, hvoraf en del bærer præg af næringspåvirkning, mens andre 
stadig har en god struktur og en række typiske arter for typen. Områdets største værdier og potentiale må siges at findes 
i rigkær og kildevæld omkring søen. Selv om de overvejende er i en negativ udvikling pga. tilgroning, 
dræning/grøftning og eutrofiering, er der stadig en række fine pletter med god struktur og flere halvsjældne arter, bl.a. 
Sump-Hullæbe, Butblomstret Siv og Vibefedt. I en af sumpkilderne findes stadig enkelte planter af Gul Stenbræk, som 
er rødlistet og på habitatdirektivets bilag II. Den er gået stærkt tilbage pga. tilgroning af voksestedet med Butblomstret 
Siv, Blågrøn Kogleaks og arter af pil. 
I kærområdet blev der i 2006 fundet pæne bestande af de sjældne snegle Skæv og Kildevælds-Vindelsnegl. 
I en ellesump ved søbredden findes en skarvekoloni, som blev etableret i 2002 og i 2005 indeholdt den 326 reder. 
 
 

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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2. Udpegningsgrundlaget 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde 22 udpeget af hensyn til 15 habitatnaturtyper og 2 arter.  
 
Se kort med naturtyperne og arter på hjemmesiden for Vand og Natur (klik her) 
 

Tabel 2.1. Oversigt over de arter og naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af habitatområde 22. (1.) Skov naturtyperne bliver 
kortlagt af SNS og er kun delvist kortlagt i forbindelse med amtets kortlægning i 2004-05. * Prioriteret naturtype. (**) Se bilag B. 4 

Nr. Naturtype Kortlagt 
areal  

Antal 
forekomster 

Arter 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 0,01 ha 0(**) 
1528 Gul stenbræk (Saxifraga hirculus) 6,2 ha 1 

Naturtyper 
1150 *Kystlaguner og strandsøer 35,4 ha 1 
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 2,0 ha 4 
1220 Flerårig vegetation på stenede strande 0,5 ha 2 
1330 Strandenge 3,8 ha 9 
3260 Vandløb med vandplanter 3 km 3 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 10,2 ha 12 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 15,2 ha 13 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 6,6 ha 4 
6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 44,1 ha 19 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 0,8 ha 4 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 0,3 ha 1 
7230 Rigkær 20,3 ha 19 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn(1.) 6,3 ha 3 
9130 Bøgeskove på muldbund(1.) 35,2 ha 7 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld(1.) 16,0 ha 21 

2.1 Nyfundne naturtyper og arter 
I tabel 2.2 vises de nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter eller naturtyper, der aktuelt ikke udgør 
udpegningsgrundlag, men som skal 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. 
Særligt 7220 har i området en række meget fine og væsentlige forekomster af sumpkilder bl.a. med forekomst af mosset 
Palludella squarrosa og Gul Stenbræk. 
Desuden blev ved hurtig eftersøgning af vindelsnegle i 2006 fundet 5 individer af både Skæv og Kildevældsvindelsnegl. 
Der vurderes at findes en pæn bestand af begge, og lokaliteten kan også være potentielt levested for Sump-Vindelsnegl.  
Stor Vandsalamander er ikke eftersøgt (og kendt) i området, men der vurderes at være en række vandhuller, som er 
potentielle, gode levesteder. 
 
 

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 

1013 Kildevælds-Vindelsnegl 6,2 ha 5 
1014 Skæv Vindelsnegl 6,2 ha 5 
1110 Sandbanke 0,53 ha 1 
3150 Næringsrig sø 0,03 ha 1 
6410 Tidvis våd eng 0,44 ha 1 
7220 *Kildevæld 3,37 ha 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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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). 
 
For de naturtyper og arter, som ikke er omfattet af NOVANA-overvågningsprogrammet, er tilstands- og 
trusselsvurderingen baseret på et skøn. 
Som det fremgår af tabel B.2.1.2 er der spredte og eller negative strukturer (tilgroning, næringsberigelse, ændret 
hydrologi, invasive arter el. andet) på stort set alle områdets vurderede arealer, på trods af omfattende plejeindgreb. 
Dette indicerer, at tilstand og udvikling lader meget tilbage at ønske. 

3.1.1 Vandrammedirektivets basisanalyse I-II 
I Natura 2000-området er der målsat 4 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. 7 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. 
Kielstrup Sø vurderes i basisanalysen til at være i risiko for ikke at opnå målopfyldelse i 2015. Årsagen til manglende 
målopfyldelse i søen er tilførsel af for store mængder næringsstoffer, og ændringer i salinitet pga. påvirkning fra slusen. 
Småsøerne/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 danske 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.  
Som det fremgår af Tabel B.2.2.3. er eutrofiering en væsentlig trussel i område 22. Alle naturtyper med undtagelse af 
strandenge belastes med kvælstofmængder på grænsen af eller højere end deres tålegrænse. For de tørre og mest 
næringsfattige typer (heder, sure overdrev * og hængesæk) er tålegrænsen overskredet for mellem 92 % og 100 % af 
arealet. Eutrofiering forskyder konkurrenceforholdet mellem arterne, således at store hurtigvoksende plantearter, som 
normalt ikke vil kunne trives i naturtyperne, pga. de ekstra næringsstoffer kan etableres og vil bortskygge/fortrænge 
lavere, mere nøjsomme planter. Eutrofieringen kan således ofte erkendes som en ændret artssammensætning (de 
karakteristiske arter forsvinder) og en øget vegetationshøjde. 
Som supplement til den luftbårne eutrofiering er der randpåvirkning pga. overfladeafstrømning fra nærliggende 
landbrugsarealer dvs. at de tilgrænsende arealer modtager særligt store næringsstofmængder.  
Kielstrup Sø modtager på tilsvarende vis mange næringsstoffer fra de skrånende arealer omkring søen, fra dræn og 
grøfter og fra Karls Møllebæk.  Sidst men ikke mindst tilføres søen også næringsstoffer fra den stærkt næringsbelastede 
fjord, når strøm og vind fører saltvand ind i søen. 

3.3 Tilgroning 
Tilgroning er for de lysåbne naturtyper oftest et tydeligt tegn på, at et areal er i en negativ udvikling og ikke har en god 
tilstand. Tilgroning kan ske både med høje urter og/eller med træer og buske.  
Tilgroning med vedplanter, er fatal for lysåben natur, da lyskrævende, lave planter hurtigt forsvinder, medens tilgroning 
med urter oftest kræver længere tid for helt at fortrænge de karakteristiske arter. Rydning, høslet og/eller græsning er 
metoder til at afhjælpe tilgroningens negative effekter. 
I Natura 2000-område 22 er vedplantetilgroningen, på trods af naturplejen, meget markant og størst i både rigkær, tidvis 
våd eng og på tørre heder. Her er mellem 70 og 100 % af arealet dækket af 25-50 % vedplanter. Men også i hængesæk 
og kalkoverdrev er tilgroning med vedplanter fremskredet. 90-100 % af naturtypens areal er dækket med mellem 10-25 
% træer og buske.  

http://www.mst.dk/Vand/Vandrammedirektivet/Basisanalysen/Dansk+rapportering/06030200.htm
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3.4 Hydrologi 
Naturlig hydrologi er væsentlig for de våde naturtyper. Indgreb i den naturlige hydrologi vil påvirke strukturen, 
økologien og artssammensætningen på det pågældende areal, således at arter, som under naturlige forhold ikke er 
tilpassede til at leve på voksestedet, kan etableres og fortrænge de naturlige, tilpassede og karakteristiske arter. Ved 
Kielstrup Sø og omgivelser er indgrebet oftest i form af grøftning og dræning, dvs. vandstandssænkning. Herved bliver 
det muligt for mere tørbundselskende planter at etablere sig. Samtidig sker der ved afvanding en øget omsætning af 
tørvejorden, således at der frigives flere næringsstoffer. Dermed bliver det lettere for høje, konkurrencestærke arter at få 
fodfæste på bekostning af den lavere, lyselskende vegetation. 
Af figur B.2.4.1 fremgår det, at for tidvis våd eng, hængesæk, kildevæld og rigkær, er der på 70-100 % af arealet en 
afvanding, som medfører sommerudtørring og begyndende tilgroning. 

3.5 Invasive arter 
Invasive arter er arter, der ikke er naturligt hjemmehørende i Danmark, men som ved menneskets hjælp er introduceret 
til denne lokalitet. De invasive og aggressive arter klarer sig så godt i den danske natur, at de udgør en trussel mod de 
naturligt forekommende arter. De er i stand til at udkonkurrere de specialiserede og lokalt tilpassede arter, og på 
længere sigt kan de således føre til en markant ændring i naturtyper og økosystemer og være med til at mindske 
biodiversiteten i naturen. 
Ved Kielstrup sø er de invasive arter først og fremmest et problem på overdrev og heder, hvor 55-80 % af arealet er 
dækket af 10-25 % invasive arter. De problematiske arter er her Rynket Rose, Italiensk Gyvel og forskellige arter af 
fyrre- og grantræer, primært Bjerg-Fyr. Der er desuden megen Ørne-Bregne, som oprindelig er dansk, men der, ligesom 
de invasive arter, har en negativ effekt på den lave vegetation. Dette skyldes dels skygning, dels det at den udskiller 
kemiske stoffer, der virker som gift på de øvrige planter (dette kaldes allelopati). 

3.6 Arealmæssige ændringer siden 1994 
De væsentligste ændringer i området knytter sig til ændret græsning, tilgroning og stedvis rydning af opvækst. Enkelte 
tidligere dyrkede arealer er blevet tilplantede med nåletræer. 

3.7 Forstyrrelse af og trusler mod arter 
Kielstrup Sø har tidligere været et væsentligt voksested for den sjældne og Bilag II-listede Gul Stenbræk. Arten er som 
mange andre steder imidlertid næsten forsvundet på lokaliteten. Dette skyldes sandsynligvis en kombination af dræning 
og tilgroning. Nordjyllands Amt har i en årrække forsøgt at lave høslæt på voksestedet og i de seneste år at etablere 
græsning. Det har vist sig, at kreaturerne, muligvis pga. tilgroning og grøftning omkring voksestedet, ikke har benyttet 
arealet til græsning. Årsagen hertil kan også være, at de ikke bryder sig om Butblomstret Siv og Blågrøn Kogleaks, der 
er de væsentligste tilgroningsarter. En succesfuld pleje vil muligvis kræve en overgangsordning med både høslet med 
efterfølgende fjernelse af det afslåede materiale to gange årligt, og en samtidig genetablering af naturlig hydrologi og 
græsning. Måske er det for sent for Gul Stenbræk, men der findes en del sjældne følgearter i vældene, f.eks. Palludella 
squarrosa (Piberensermos) og Spyd-Pil. Det kan desuden ikke udelukkes, at Gul Stenbræk findes i andre væld i 
området, blot uden at være blevet fundet. Arten er meget uanseelig udenfor sin blomstringsperiode. 

4. Plejetiltag, igangværende indsats mm 
Amtet har i de seneste år lavet en plejeplan og udført naturpleje herefter for dele af fredningen Kielstrup Sø med 
omgivelser. 
Desuden har Skov- og Naturstyrelsen i 2006 bevilget ressourcer til pleje af Gul Stenbræk lokaliteter i Amtet, og dermed 
også ved Kielstrup Sø. Amtet gennemfører derfor i løbet af 2006 omfattende rydninger og høslet, samt etablerer 
græsning på potentielle levesteder omkring søen 
 
Indenfor Natura 2000-området har Nordjyllands Amt udformet 2 plejeplaner: 
 1. Moser og enge ved Kielstrup Sø 

2. Kielstrup Sø’s omgivelser 
  

Derudover er der udført 6 andre former for pleje eller genopretning inden for området. 
 
Siden 1997 har amtet indgået 57 MVJ aftaler (162 ha) indenfor Natura 2000-området. 
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5. Modstridende naturinteresser 
 
Naturlig succession i form 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.  I dette område 22 drejer problemstillingen sig 
f.eks. om tilgroning af rigkær (7230) med Rød-el (91E0) eller tilgroning af heder (4030) og overdrev (6210/6230) med 
Ene (5130). Der findes desuden en stærkt ekspanderende skarvkoloni i en ellesump ved søbredden. Kolonien kan have 
en negativ påvirkning af søen og ellesumpen, men dels er næringstilførslen lille sammenlignet med de øvrige kilder, og 
dels kræver en regulering af kolonien bl.a. en dispensation fra lovgivningen. 

6. Liste over manglende data 
 
Naturtyper 
 
Terrestriske naturtyper 

Kortlægning af de naturtyper, som ikke er blandt de 18 lysåbne naturtyper, der indgår i kortlægningen og 
overvågningen i NOVANA-programmet vil kunne give bedre data om disse. Det drejer sig i område 22 om f.eks.:  
 
• Strandvold med enårige (1210) 
• Strandvold med flerårige (1220) 
• Enårig strandengsvegetation (1310) 
• Enekrat (5130) 
• Urtebræmme (6430) 

 
Arter 
 
Dyrearter 
Der mangler generelt data for forekomst og geografisk udbredelse af følgende potentielle arter hjemmehørende i 
Nordjylland:  
 

• Sump-Vindelsnegl  
• Stor Vandsalamander  
• Damflagermus  
• Bæklampret  
 

7. Lister over tilgængeligt materiale 
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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. 
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 

1013 Kildevælds-Vindelsnegl (Vertigo geyeri)  Overvågning Se bilag B.4.3 
1014 Skæv Vindelsnegl (Vertigo angustior)  Overvågning Se bilag B.4.4 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)  Overvågning Se bilag B.4.1 
1528 Gul stenbræk (Saxifraga hirculus)  Overvågning Se bilag B.4.2 
1110 Sandbanke  Kortlægning  
1150 *Kystlaguner og strandsøer Overvågning Kortlægning Se bilag B.6 
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde  Kortlægning  
1220 Flerårig vegetation på stenede strande  Kortlægning  
1330 Strandenge  Kortlægning  
3150 Næringsrig sø  Kortlægning Se bilag B.6 
3260 Vandløb med vandplanter Overvågning Kortlægning Se bilag B.5 
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) 

 Kortlægning  

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

 Kortlægning  

6410 Tidvis våd eng  Kortlægning  

6430 
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende 
skovbryn 

 Kortlægning  

7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand  Kortlægning  
7220 *Kildevæld  Kortlægning  
7230 Rigkær  Kortlægning  
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn  Kortlægning  
9130 Bøgeskove på muldbund  Kortlægning  
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld  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 
Overvågningsprogram 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. 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. 
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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 
1110 0,5 0 
1150 35,4 0 
1210 2,0 0 
1220 0,5 0 
1330 3,8 3,8 
3150 0,03 0 
3260 3 km 0 
4030 10,2 10,2 
5130 15,2 3,3 
6210 6,6 6,6 
6230 44,1 44,1 
6410 0,4 0,4 
6430 0,8 0 
7140 0,3 0,3 
7220 3,4 3,4 
7230 20,3 20,3 
9110 6,3 0 
9130 35,2 0 
91E0 16,0 0 

 
Tabel B.2.1.1. Arealfordeling (ha) af de kortlagte terrestriske 
 lysåbne habitattyper i Natura 2000-område 22.  
 
 
Strandeng (1330) 3,8 ha  Tør hede (4030) 10,2 ha  Kalkoverdrev (6210) 6,6 ha 

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

I     I     I    
S  28 39  S 87 11   S  100  
U   33  U  2   U    

              
Surt overdrev (6230) 44,1 ha  Tidvis våd eng (6410) 0,4 ha  Hængesæk (7140) 0,3 ha 

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

I     I     I    
S  72   S  100   S 100   
U  28   U     U    

Tabel B.2.1.2a. 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).  
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Kildevæld (7220) 3,4 ha  Rigkær (7230) 20,3 ha      

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

I  2   I         
S 66 28   S 8        
U   4  U 84 8       

Tabel B.2.1.2b. 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).  
 
 
 
1330 Antal registreringer  6410 Antal registreringer 
Art Indenfor Udenfor  Art Indenfor Udenfor 
engelskgræs, strand-  1  frytle, mangeblomstret 1  
gåsepotentil 3   kællingetand, sump- 1  
harril 2   siv, knop- 1  
hvene, kryb- 3   snerre, sump- 1  
kvik, almindelig 2   viol, eng- 1  
sandkryb 2      
strandasters 2   7140 Antal registreringer 
sumpstrå, almindelig 1   Art Indenfor Udenfor 
sumpstrå, enskællet 1   star, næb- 1  

svingel, rød 2   
Sphagnum 
cuspidatum 1  

trehage, strand- 2   Sphagnum fimbriatum 1  
vejbred, strand- 1      
    7230 Antal registreringer 
4030 Antal registreringer  Art Indenfor Udenfor 
Art Indenfor Udenfor  star, almindelig 3  
hedelyng 4   star, blågrøn 2  
revling 2   star, grøn 1  
tyttebær 3   star, hare- 1  
blåbær 4   star, hirse- 2  
    star, krognæb- 1  
6210 Antal registreringer  star, næb- 1  
Art Indenfor Udenfor  star, skede- 1  
kodriver, hulkravet  1  star, stjerne- 2  
    star, top- 2  
6230 Antal registreringer     
Art Indenfor Udenfor     
fladbælg, krat- 1      
katteskæg 1      
perikon, kantet 1      
snerre, lyng- 2      
svingel, fåre- 2      
tormentil 2      

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 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). 
 
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. 
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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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) 
 
Som det fremgår af tabel b2.2.1 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. 
 

B2.2.2 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). 
 
Baggrundsbelastningen i Arden kommune, hvori Natura2000 området ligger, er 18,7 kg N/ha/år, hvilket er lavere end 
landsgennemsnittet. 
 
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 Skagen Gren ligger mellem 15 og 30 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 
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. 
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N-belastning (kgN/ha/år) i forhold til 

tålegrænseintervallet 
Habitattype 15 - 17,5  17,5 - 20 20-25 25-30 
1330 58% (4) 9% (1) 33% (3)   
4030    93% (8) 7% (4) 
6210    100% (4)   
6230 3% (2) 4% (2) 83% (13) 9% (2) 
6410    100% (1)   
7140    100% (1)   
7220   10% (1) 80% (10) 10% (2) 
7230   3% (1) 91% (14) 6% (4) 

 
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 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 

Arealandel med lav vegetation
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Arealandel med middelhøj vegetation
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Arealandel 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. 
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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 
 

B.2.3.3 Arealandel med græsning og/eller høslet 
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Figur B.2.3.3 Den procentvise arealandel med høslet i de kortlagte habitatnaturtyper indenfor Natura 2000-området 
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B.2.4 Hydrologi 

B.2.4.1 Afvanding og vandindvinding  

Afvanding 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. 
 
 

B.2.4.2 Kystsikring 
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Figur B.2.4.2. Oversigt over kystsikring ved de kystnære forekomster, hvor habitatnaturtyperne er registreret.  0:Ingen kystsikring 1:Kystsikring 
hæmmer ikke naturlig zonering og dynamik 2: Kystsikring hæmmer naturlig zonering og dynamik 3:Kystsikring medfører ringe zonering og dynamik 
4: Ingen zonering eller naturlig dynamik 
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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 
 
Amtet har i de seneste år lavet en plejeplan og udført naturpleje herefter for dele af fredningen Kielstrup Sø med 
omgivelser. 
Desuden har Skov- og Naturstyrelsen i 2006 bevilget ressourcer til pleje af Gul Stenbræk lokaliteter i Amtet, og dermed 
også ved Kielstrup Sø. Amtet gennemfører derfor i løbet af 2006 omfattende rydninger og høslet, samt etablerer 
græsning på potentielle levesteder omkring søen 
 
Indenfor Natura 2000-området har Nordjyllands Amt udformet 2 plejeplaner: 
 1. Moser og enge ved Kielstrup Sø 

2. Kielstrup Sø’s omgivelser 
  

Derudover er der udført 6 andre former for pleje eller genopretning inden for området. 
 
Siden 1997 har amtet indgået 57 MVJ aftaler (162 ha) indenfor Natura 2000-området. 
 

B.4. Arter 

B.4.1 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 22. Kielstrup Sø 
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Nordjyllands Amt har ikke kendskab til fund i området. Et enkelt vandhul i områder kunne være potentielt, men er ikke 
undersøgt. Lige nord for området findes fem vandhuller i og omkring landsbyen Kielstrup der ligeledes kunne være 
potentielle, hvis der ikke er fisk. 
 
I en atlasundersøgelse i 1976-1986 blev arten fundet vest for området, antageligt i området med mange vandhuller 
mellem habitatområdet og Valsgårde (Fog 1993) 
 
Trusler 
Tilgroning af vandhuller 
 
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.4.2 Gul Stenbræk (Saxifraga hirculus) 
Gul Stenbræk (Saxifraga hirculus) kendes på sin spinkle 10-30 cm. lange, røde stængel med spredte, lancetformede 
blade. De 1-3 endestillede blomster har 5 gule kronblade med små røde prikker.  
Gul Stenbræk er vidt udbredt i arktiske og temperede egne på den nordlige halvkugle, men er overalt sjælden. 
I Danmark findes planten i lysåbne, vældpåvirkede og mosdominerede moser og kær, der de fleste steder har et relativt 
højt kalkindhold. Gul Stenbræk er i Danmark en såkaldt “istidsrelikt”, dvs. at den har overlevet på steder 
med fremsivende væld/kildevand, der året rundt har en temperatur omkring 7-8°C. Arten forekommer her ofte sammen 
med andre sjældne istidsplanter såsom Spyd-Pil og Piberensermos. Vældene findes ofte på skrænterne af ådale. 
Status 
Gul Stenbræk var ret almindelig i dele af landet op til 1900-tallet, og så sent som i 1940 blev den fundet på ca. 
80 steder i Jylland og på Sjælland. I dag kendes den fra mindre end 10 steder i landet, alle i Viborg og Nordjyllands 
amter, og flere af stederne er særdeles sårbare.  
Årsagen til den voldsomme tilbagegang er først og fremmest afvanding og tilgroning. I starten af 1900-tallet blev 
store dele af landet afvandet og opdyrket, og mange ådale blev regulerede. Med vandstandssænkningen fulgte også 
dræning af mange vældmoser langs ådalenes sider. På de få resterende voksesteder er tilgroning den største trussel, idet 
voksestederne er beskyttede mod afvanding gennem Naturbeskyttelsesloven. Tilgroningen sker på steder, hvor 
græsning eller høslet ophører, fordi det ikke længere synes at kunne betale sig. Tilgroningen sker i dag meget hurtigere 
end tidligere, fordi luften tilfører store mængder kvælstof fra landbrug og industri. 
Afgørende for artens overlevelse på længere sigt er, at vandstanden ikke sænkes – og i en række tilfælde at  naturlig 
hydrologi genoprettes, og at der ikke sker en tilgroning af voksestedet. Det er derfor vigtigt, at der sikres: 
• fortsat let afgræsning af vældområdet 
• minimal tilførsel af næringsstoffer fra de omgivende arealer 
• pleje af voksestedet hvor det er nødvendigt, dvs. at opvækst af skyggende træer og buske fjernes 
 
 
Arten findes i dag blot 3 steder i Nordjylland: 
 
I Habitatområde 15 med en bestand på pt. knap 700 blomstrende skud. Bestanden har pga. målrettet pleje og 
genopretning på lokaliteten udviklet sig meget positivt de senest 5 år.  
 
I Habitatområde 22, hvor bestanden, pga. massiv tilgroning med Pil spp. og Butblomstret siv, stort set er forsvundet. 
Der er således blot fundet ét vegetativt skud i 2007. Et rydningsprojekt på arealerne omkring det lille voksested er 
gennemført i 2006, men det er sandsynligvis for sent. 

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
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I Habitatområde 30, fandtes Gul Stenbræk ca. 10 steder for får årtier tilbage. Nu findes den i tre små bestande i Nørreå 
dalen øst for Viborg, ved hhv. Vinkel og Kvorning. Levestederne er vandrige kildevæld, hvor planten vokser på kanten 
af kildebækken. Antallet af blomstrende skud har de seneste år ligget nogenlunde stabilt mellem 5 og 40 på de tre 
lokaliteter (check database). De tre lokaliteter rummer alle også det sjældne Bilag-II mos Hamatocaulis vernicosus, og 
er således særdeles bevaringsværdige. Indtil for bare 4 år siden fandtes også en bestand af Gul Stenbræk ved 
Hammershøj, men den er nu forsvundet pga. afvanding.  
 
I Habitatområde 28 fandtes Gul Stenbræk til slutningen af 1970’erne, men er ikke set der siden. Der findes imidlertid 
meget gode, potientielle voksesteder i habitatområdet, hvor der stadig findes bl.a. Blank Seglmos, og hvor der er 
foretaget målrettet naturpleje de seneste par år. Der er indført høslet og græsning på store dele af de tilgroede kær og 
vældområder. 
 
Ved Krogens Møllebæk, udenfor Habitatområde, findes en tilsyneladende stabil bestand på pt. ca. 130 blomstrende 
skud. Græsning på lokaliteten er imidlertid ophørt, men det bliver forsøgt at genetablere kreaturgræsning. På en 
nærliggende lokalitet langs samme bæk findes to små bestande af Bilag-II mosset Hamatocaulis vernicosus. 
 

B.4.3 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 
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Område nr. 22. Kielstrup Sø  
 
Forekomst 
Arten blev registreret i et ekstremrigkær ved Kielstrup Sø i forbindelse med kortlægning af arten i 2006.   
 
Status 
Artens udbredelse er endnu ikke detailkortlagt, men vurderet ud fra det potentielle levestedsareal må det formodes, at 
den findes flere steder i habitatområdet. Der blev fundet fem individer ved registreringen.  
 
Aktuelle trusler 
Eutrofiering: Det aktuelle levested belastes med mellem 15 og 25 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.  
 
Referencer: 
 
Cameron, R.A.D. 2003. Life-cycles, moluscan and botanical associations of Vertigo angustior and Vertigo geyeri 
(Gastropoda, Pulmonata: Vertiginidae), Heldia, 5: 95-110. 
 
Holmen, M. 2006. Personlig kommentar. 
 
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.  
 
Sundberg, S. 2006. Åtgärdsprogram för bevarandet av rikkärr. Naturvårdsverket, -Rapport 5601. Bromma, Sverige.  
 
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.4.4 Skæv Vindelsnegl (Vertigo angustior) 
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  
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. 

http://faglige-rapporter.dmu.dk/
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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 klitter) 
 
Område nr. 22. Kielstrup Sø 
 
Forekomst: 
Arten blev registreret i et ekstremrigkær ved Kielstrup Sø i forbindelse med kortlægning af arten i 2006.   
 
Status: 
Artens udbredelse er endnu ikke detailkortlagt, men vurderet ud fra det potentielle levestedsareal må det formodes, at 
den findes flere steder i habitatområdet. Der blev fundet fem individer ved registreringen.  
 
Aktuelle trusler: 
Eutrofiering. Det aktuelle levested belastes med mellem 15 og 25 kg N/ha/år, hvilket er over naturtypens nedre 
tålegrænse. Levestedet er derfor på længere sigt truet af negative følgepåvirkninger i form af ændrede 
konkurrenceforhold og tilgroning med højstaudesamfund og vedplanter. 
 
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.  
 
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.5. Vandløb 
Habitatområde nr. 22: Kielstrup Sø  
 
Karls Mølle Bæk og Tanbæk er mindre bække med stort fald og god strøm. Udspringet er de kystnære skrænter ved 
Mariager Fjord.  
 
Naturtype 3260, Vandløb med vandplanter, er i Natura 2000-området. Naturtypen findes i 3 km vandløb i området. 
Der er 6 km vandløb i området, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Opdatering af udpegningsgrundlaget:  
Vandløbstyper, som indgår i udpegningsgrundlaget: 3260. 
Arter af rundmunde og fisk, som indgår i udpegningsgrundlaget: ingen  
 

http://faglige-rapporter.dmu.dk/
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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 3 km vandløb. I år 2015 forventes 0 km vandløb at leve op til målsætningen, mens 
4 km forventes ikke at leve op til målsætningen. Ingen af de målsatte vandløbsstrækninger er upåvirkede. Biologisk 
påvirkning finder sted i 3 km målsatte vandløb, i 3 km er der tale om fysisk påvirkning, og i 3 km er der tale om 
hydrologisk påvirkning. Spærringer for fisk påvirker i øjeblikket 0 km vandløb, regulering påvirker 5 km, og 
vandløbsvedligeholdelse påvirker 7 km vandløb i området. 
Undersøgelser har vist, at risikoen for udledning af miljøfarlige stoffer, er i forbindelse med udledninger fra 
punktkilder. Der er ikke tilstrækkelig viden herom. 
 
Data: 
Se tabel B.5.1 
 
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/) 
 
 
 
 
STATIONSNR UTM_ØST UTM_NORD ARTSNAVN Total
15535000005 557663 6280937 Mærkeslægten (Sium) 1
15540000005 556735 6280737 Almindelig rapgræs (Poa trivialis) 1

      Eng-nellikerod (Geum rivale) 1
      Fløjlsgræs (Holcus lanatus) 1
      Kildemosslægten (Fontinalis) 2

      
Krybende baldrian (Valeriana sambucifolia ssp. 
procurrens) 1

      Lav ranunkel (Ranunculus repens) 1
      Mælkebøtteslægten (Taraxacum) 1
      Mærkeslægten (Sium) 4

      
Stinkende storkenæb (Geranium robertianum var. 
robertianum) 1

      Stor nælde (Urtica dioica ssp. dioica var. dioica) 1
      Tykbladet ærenpris (Veronica beccabunga) 1
      Vandkarse (Cardamine amara) 1
      Vandranunkelslægten (Batrachium) 3
15540000010 556293 6280892 Kildemosslægten (Fontinalis) 3

      Mærkeslægten (Sium) 2
      Vandranunkelslægten (Batrachium) 1
      Ærenprisslægten (Veronica) 1
Tabel B.5.1 Planteregistreringer på stationsniveau indenfor Natura 2000-området.  

 

http://www.miljoeportal.dk/
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B.6. Søer 
Habitatområde nr. 22: Kielstrup Sø  
 
Kort beskrivelse:  
Kielstrup Sø er den eneste kendte sø i Habitatområde nr. 22. Den har søtypen der hører under saltpåvirkede søer og 
vandhuller (naturtype 1150, lagune). Det er en brakvandssø på 40 ha adskilt fra Mariager Fjord via en sluse, og søen er 
unik ved at have et salinitets-springlag. I 2004 var Regionplanens målsætning for søen ikke opfyldt (B-målsætning). 
Sommersigtdybden var lidt over 1 meter og der var en spredt forekomst af undervandsvegetation af havgræsarter og 
Cladophora-arter.  
 
Desuden findes i habitatområde 22 et § 3 beskyttet vandhul af typen 3150 (næringsrig sø) samt få ukendte vandhuller, 
som ikke er kortlagt og som ikke kan skønnes. Vandhullernes tilstand er ukendt. 
 
Opdatering af udpegningsgrundlaget: 
Søtyper, som p.t. indgår i udpegningsgrundlaget: 3150. 
Revideret udpegningsgrundlag: 3150 + 1150 (+ ukendte søtyper). 
 
Foreløbig trusselsvurdering:  
Den væsentligste påvirkning af søerne i Habitatområde nr. 22 er eutrofiering, idet tilførslen af næringsstoffer til søerne 
er for stor. Dette medfører, at vandet farves grønt af alger, undervandplanter forsvinder og at iltindholdet svinger 
kraftigt. Næringsstoftilførslen stammer primært fra landbrugsdriften i det åbne land.  
Desuden er Kielstrup Sø påvirket i form af en sluse til Mariager Fjord, som regulerer til- og fraførslen af vand til søen. 
Afledte effekter (ved tilfælde af defekt), som svingende saltholdighed mm., betyder ringere vandkvalitet og/eller 
ændringer i plante- og dyrelivet.  
 
Databilag - indhold: 
 
Datatabel. Data for Kielstrup Sø 2004 er indberettet til DMU i form af standat-filer. 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.  
 
Parametre Kielstrup Sø  

Tilsyn/overvågning 1975, 1979, 2004 + 
Konduktivitet 9 
pH 38 
Farvetal 9 
Sigtdybde 68 
Susp. Stof 39 
Salinitet 44 
Glødetab, susp. stof 21 
Alkalinitet 46 
Uorg. N forbindelser 18 
TN 5 
Orthofosfat 46 
TP 4 
Jern 28 
Chlorid 3 
Sulfat 2 
Klorofyl a 33 
Vegetation  1979, 1991, 2004 (1) 
Fisk 2004 (1) 
Dyreplankton 2004 (1) 
Planteplankton 2004 (1) 
 
 


	N2omr_22_F.pdf
	koloform_N22.doc
	N2omr22.doc
	RESUME:
	1. Beskrivelse af Natura 2000-området
	1.1 Beskrivelse af områdets natur og dets potentiale
	2. Udpegningsgrundlaget
	2.1 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 og trusler mod arter

	4. Plejetiltag, igangværende indsats mm
	5. Modstridende naturinteresser
	6. Liste over manglende data
	7. Lister 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
	B2.2.2 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.2.4.2 Kystsikring

	B.2.5 Invasive arter

	B.3 Plejetiltag igangværende indsats mm
	B.4. Arter
	B.4.1 Stor Vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
	B.4.2 Gul Stenbræk (Saxifraga hirculus)
	B.4.3 Kildevælds-Vindelsnegl (Vertigo geyeri)
	B.4.4 Skæv Vindelsnegl (Vertigo angustior)

	B.5. Vandløb
	B.6. Søer



