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RESUME: 
Dette Natura 2000-område indeholder nogle af landets mest utilgængelige og uforstyrrede områder. Det har en række 
helt unikke naturværdier, bl.a. Danmarks største Rimme- og Dobbe-system (gamle tilgroede strandvoldssystemer), 
landets største bestand af den udryddelsestruede dagsommerfugl Hedepletvinge (findes kun i Nordjylland), den eneste 
kendte bestand af planten Mose-Post og den ældste lokalitet med ynglende Trane. Området er imidlertid totalt præget af 
en kraftig tilgroning og udtørring og typiske hedemosefugle som Tinksmed og Mosehornugle er sandsynligvis 
forsvundet. 

1. Beskrivelse af Natura 2000-området 
Natura 2000-området Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose er udpeget som Habitatområde nr. 3 og 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 6 med et samlet areal på 4.024 ha (se tabel 1.1 eller hjemmesiden for Vand og Natur (klik 
her)). Området ligger i den nye storkommune Frederikshavn.  
 
Af Natura 2000-områdets samlede areal er 2.292 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (Tabel 1.2). Desuden er der 
20 ha løvskov og 362 ha nåleskov (kilde: Areal Information systemet, Danmarks Miljøundersøgelser). Resten af 
landarealet består af agerjord, byer mm. Indenfor Natura 2000-området er tre fredninger dels Råbjerg Mose, en 
landskabelig og naturvidenskabelig fredning af ca. 100 ha, fredet i 1951, dels Tolshave fredet i 2004 for at beskytte især 
Hedepletvinge, dels Videslet fredet i 1982, 13 ha, eng og mose fredet som det nordligste voksested for Maj-Gøgeurt 
Dactylorhiza majalis. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beskyttet Natur Areal

Vandløb 73 km
Hede 272 ha
Naturenge 230 ha
Kulturenge 331 ha
Mose 1.386 ha
Strandeng 1 ha
Overdrev 41 ha
Sø 31 ha

I alt  2.292 ha

Nr. Navn Areal 

H3 Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose 4024 ha 

F6 Råbjerg og Tolshave Mose 2326 ha 

 Samlet areal Natura 2000 4024 ha 

Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er 
inkluderet i denne basisanalyse. For hvert område er områdets nummer, 
navn og areal (i ha) angivet, ligesom Natura 2000 områdets samlede 
areal er oplyst. Da habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er delvist 
sammenfaldende, svarer det samlede areal af Natura 2000 området ikke 
til summen af de tre udpegninger. Kilde: 
http://www2.skovognatur.dk/natura2000/. Tabel 1.2. Antal hektar af registreret beskyttet 

 naturtyper i Natura 2000-område 3 
(vejledende registrering, Nordjyllands 
Amt, feb. 2006). 

 

 

1.1 Beskrivelse af områdets natur og dets potentiale 
Området rummer Danmarks største Rimme-Dobbe-system. Rimmer er dannet som strandvolde i forbindelse med 
landhævning efter istiden. Mellem de mere eller mindre parallelle rimmer opstår fugtigere dobber. Rimmerne er flere 
steder tilført flyvesand der har dannet små-kuperede klitter, enkelte steder så meget at rimme-dobbe-systemet er 
udvisket. I dobberne voksede mosen flere steder til højmose og i det mindste i de centrale dele voksede mosen op over 
rimmerne. Afvanding og tørveindvinding gør, at dette nu kun ses meget få steder i den centrale del af Råbjerg Mose og 
på Jerup Hede. Rimme-dobbesystemet er starten af dannelsen af verdens største sandodde, Skagens Odde. Rimme-
dobberne indeholder nu primært naturtyperne tør hede, våd klokkelynghede, blåtopenge, hængesække og 
tørvelavninger. 
 
Naturtyperne. 
 
Rimmerne dækkes af klitvegetation, hvor de er tilført flyvesand. Hvis disse klitter afgræsses er der 
grå/grønklitvegetation (2130), hvis ikke er der klithede (2140). Rimmerne domineres andre steder af mere grusholdige 
aflejringer, og her findes tør hede (4030) som bliver til surt overdrev (6230) hvis det afgræsses. De mest våde dobber 
rummer brunvandede søer eller hængesæk (7140). Hængesækken har imidlertid mange steder ”fast bund” i tørre 
perioder. Overgangsformer dvs. halvtørre dobber rummer våd hede (4010) og steder der kun tidvist oversvømmes har 
hyppigt blåtop-eng (6410). 
 

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
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 største grå/grønklitområde (2130) findes i Jennet Gunger og afgræsses af kreaturer. Afgræsningen forestås af 
Kragskovhede Statsfængsel, der har en landbrugs – og naturplejeafdeling i den centrale og nordlige del af området. 
 
Tilstanden af naturtyper på Rimmerne er bedst i græssede områder med grønklit (2130) eller surt overdrev (6230*). De 
sure overdrev er dog generelt ikke særligt artsrige. De dværgbuskdominerede rimmer (2140 og 4030) præges også af 
tilgroning, særligt i Tolshave Mose, men også store del af det øvrige område er stærkt tilgroet i Bjerg-Fyr og Bævre-
Asp. 
 
I dobberne er især våd klokkelynghede (4010) i dårlig tilstand på grund af udtørring og tilgroning. De tidvis våde enge 
(6410) varierer en del i kvalitet. De mest artsrige forekomster af typen findes i Tolshave Mose og den vestlige del af 
Råbjerg Mose. En stor del rummer kun få arter ud over Blåtop og er kun oversvømmet i våde år eller i en kortperiode. 
Tilgroning med Pors og Birk ses over alt. 
 
Der er registreret et mindre højmoseareal (7110*). Området er ikke afgravet bortset fra en enkelt mindre ”enkelt 
mandsgrav” og hæver sig således over omgivelserne. Arealet er dog præget af udtørring og der er ingen høljer. 
 
Nogle tidligere højmoseflader er så nedbrudte, at de er kortlagt som nedbrudt højmose (7120). Det vides ikke, hvor stor 
en del af området, der oprindeligt var højmose. Flere arealer med naturtyperne 7140 og 4010 er måske reelt nedbrudt 
højmose. 
 
Hængesækarealerne (7140) domineres af tørvemosser, men er også på grund af stadigt fungerende grøfter under 
tilgroning med bl.a. Tue-Kæruld, Pors og Birk. 
  
7150 er måske den mest truede type i området, da den i tørre år hurtigt gror til og bliver til fx våd hede eller tidvis våd 
eng. 
 
Rigkær (7230) findes øst for landevejen til Skagen på det der kaldes Videslet eller Napstjert Engen. Den statslige del 
heraf afgræsses, og græsningstrykket afpasses områdets bestand af orkidéer og Hedepletvinge. Den private del 
anvendes primært til høslet, hvilket giver en god variation i naturtypen. 
 
Arealer, der er registreret som skovbevokset højmose (91D0), er stærkt tilgroede og ligger oftest i kanten af området. En 
såkaldt sekundær kantskov kan virke som en buffer mod det omgivende landskab og forhindre luftbåren kvælstof i at 
komme til de centrale dele af området. 
 
 
Arter, excl fugle: 
 
Dagsommerfuglen Hedepletvinge har gode levebetingelser i landskabet. Dette skyldes især, at sommerfuglelarvens 
foderplante Djævelsbid trives optimalt i overgangszonen mellem tørt og vådt, og her er netop mange arealer med 
svingende vandstand.  Hedepletvinge er kendt fra fem delpopulationer i området, Råbjerg Mose, Napstjert Mose, 
Napstjert Engen/Videslet, Tolshave Mose og Rendborg-området.  Bestanden på Napstjert-engen er delvist flyttet uden 
for habitatområdet. Desuden er der observeret enkelte individer ved Jennet Gunger. Dette kan enten skyldes spredning 
fra Napstjert Mose eller at der faktisk er en ukendt bestand. Arten trues af tilgroning med høje græsser samt træer og 
buske. Tilgroningen bortskygger dels nektarplanterne (som den voksne sommerfugl suger nektar fra), og dels 
foderplanten Djævelsbid. Desuden forhindrer høj vegetation at sollys og varme kan nå ned til larverne på Djævelsbid-
bladene.  Arten er i området truffet i mange naturtyper: 2130, 2140, 4030, 6230, 6410, 7230 og på gamle brakarealer. 
 
 
Fugle: 
 
Lokalitet med store biotoper for typiske hedemosefugle: Trane, Tinksmed og Mosehornugle. Trane yngler i Råbjerg 
Mose, ofte med 1-2 par, enkelte år flere, og fouragere i hele området samt uden for i Gårdbosø og omegn. Tinksmed 
ynglede tidligere, men må betegnes som forsvundet. Mosehornugle yngler måske endnu endnu i området. Tinksmed og 
Mosehornugle trued af tiltagende tilgroning af området og antageligt udtørring. Tranen har øjensynligt tilpasset sig 
ændringerne i området. 
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2. Udpegningsgrundlaget 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde 3 udpeget af hensyn til 17 habitatnaturtyper og 1 art. 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 6 er udpeget for 4 arter (se tabel 2.2). 
 
 
Nr. Naturtype Kortlagt 

areal 
Antal 

forekomster 
Arter 
1065 Hedepletvinge (Euphydryas aurinia) 2.040 ha 6 
Naturtyper 
2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit ) 101 ha 44 
2140 *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 84 ha 40 
2190 Fugtige klitlavninger 14 ha  2 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 9 ha  59 
3160 Brunvandede søer og vandhuller 10 ha 134 
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 192 ha 25 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 490 ha 86 
6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 28 ha 33 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 331 ha 73 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 2,0 ha 4 
7110 * Aktive højmoser 2,3 ha 1 
7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse 53 ha 4 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 136 ha 12 
7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv 5,5 ha 5 
7230 Rigkær 14 ha 4 
9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund(1.) 4,7 ha 11 
 

Tabel 2.1. Oversigt over de arter og naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af habitatområde 3. (1.) Skov naturtyperne bliver 
kortlagt af SNS og er kun delvist kortlagt i forbindelse med amtets kortlægning i 2004-05. * Prioriteret naturtype.  

91D0 * Skovbevoksede tørvemoser(1.) 106 ha 19 

 
 
Se kort med naturtyperne og arter på hjemmesiden for Vand og Natur (klik her). Pga. af mangelfuldt datagrundlag, 
er det ikke lavet kortbilag for fuglearterne i Fuglebeskyttelsesområde 6. 
 
 

 Ynglepar 
1983 

Ynglepar 
1990-1993 

Ynglepar 
2004 -2005 Status Areal (ha)  

Trane 1? 1 1 Stabil 2322 
Tinksmed 2 - 5 ? 0 Tilbagegang, antageligt uddød 8,4 
Mosehornugle 1 ? 0 Ustabil, måske uddød 106 
Rødrygget 
Tornskade ? ? > 5 Tilbagegang 1201 

Tabel 2.2. Oversigt over de ynglende fuglearter, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 5. Arter mærket med 1) er tilføjet udpegningsgrundlaget på et senere tidspunkt. Arter med 
fed var del af det oprindelige udpegningsgrundlag i 1983. 
 

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

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?imgbox=-1%20-1%20-1%20-1&layers=theme-kms-wms-dtkskaerm%20theme-pg-natura_2000_omraader&mode=browse&zoomdir=0&selectorgroups=&zoomsize=2&queryfile=&querylayer=&profile=miljoegis_vandrammedirektiv&page=content&searchlayers=&shapeindex=&search
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Tabel 2.3. Arter og naturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag for Natura 2000-planens internationale naturbeskyttelsesområder, men som 
vurderes at have væsentlig forekomst heri. En * foran artens eller naturtypens kodenummer betyder, at den er særligt prioriteret af EU. . (1.) Skov 
naturtyperne bliver kortlagt af SNS og er kun delvist kortlagt i forbindelse med amtets kortlægning i 2004-05. 

Naturtype og art Areal Antal 
forekomster 

1330 Strandeng 6,9 ha 1 
2170 Grårisklit 0,6 ha 2 
2180 Skovklit(1.) 2,5 ha 3 
2250 * Enebærklit 4,3 ha 10 
3260 Vandløb med vandplanter 15 km 5 
5130 Enekrat 0,1 ha 1 
91E0 * Elle- og askeskov(1.) 0,4 ha 1 

 
De fleste af de nyfundne naturtyper er fundet i de dele, som området blev udvidet med i 2004. Strandeng, skovklit og 
enebærklit vurderes umiddelbart at forekomme med så væsentlige forekomster at de bør optages på 
udpegningsgrundlaget ved næste revision.  

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. 

3.1.1 Vandrammedirektivets basisanalyse I-II 
I Natura 2000-området er der målsat 32 km vandløb. I år 2015 forventes 19 km vandløb at leve op til målsætningen, 
mens 13 km forventes ikke at leve op til målsætningen. Ingen af de målsatte vandløbsstrækninger er upåvirkede. 
Vandløbene er påvirkede biologisk, fysisk og hydrologisk. Spærringer for fisk påvirker i øjeblikket 8 km målsat 
vandløb. 74 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. 
Småsøerne/vandhullerne i habitatområdet indgår ikke direkte i Vandrammedirektivets basisanalyse I-II, idet kun 
særskilt målsatte søer samt søer større end 5 ha er vurderet. Generelt gælder, at tilførsel af for store mængder fosfor er 
den primære 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 
relativt lave mængder 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.  
Beregningsmetoden, som ligger til grund for tabel B.2.2.3 er ikke tilpasset emissioner fra pelsdyrfarme, som området (i 
eller omkring) rummer mange af. Påvirkningen er i virkeligheden flere gange større end det viste resultat, og 
eutrofiering fra luftbåren kvælstof er et særdeles stort problem i området. Selv med de stærkt underestimerede mængder 
kvælstof er tålegrænsen for de fugtige og næringsfattige naturtyper højmose (7110*), hængesæk (7140), tørvelavning 
(7150), klart overskredet, og disse typer er akut truede af luftbåren kvælstof.  
 
 
 

http://www.mst.dk/Vand/Vandrammedirektivet/Basisanalysen/Dansk+rapportering/06030200.htm
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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. 
Tilgroning og fortsat afvanding er de to store synlige trusler i området. Jensen (1952) skrev: ”Spredt over hele arealet 
vokser enkeltstående birketræer, der hist og her danner småkrat”.  I dag er det omvendt: Enkelte arealer er stadigt åbne, 
primært de der afgræsses af kreaturer på Kragskovhede Statsfængsels landbrugs- og naturplejeafdeling, resten er 
tilgroet. I de mest våde dele centralt i Råbjerg Mose findes også rimeligt åbne områder. I kanten af området afgræsses 
en del små, private arealer med heste eller kødkvæg. Tilgroning er det synlige resultat på at store dele af området er 
blevet afvandet og tilføres for store kvælstofmængder – på grund af disse påvirkninger får træerne mulighed for at 
etablere sig og fortrænge den naturlige, lysåbne vegetation. 

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. I dette 
Natura 2000-område 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. 
Hydrologien i området bæger præg af afvanding via en lang række gamle grøfter og kanaler, der er etableret i 
forbindelse med tørvegravning og opdyrkning til landbrugsjord.  Der er bl.a. nogle grøfter på tværs af rimmerne, som 
vurderes at have stor negativ effekt på næsten hele udpegningsgrundlaget. Dybden af kanalerne, særligt Hedegrøften er 
stor og bør reduceres. Dele af Jerup Å og Kragskov Å ligger som naturlige vandløb. 
 

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. 
I område 3 er der observeret en række invasive arter, hvoraf flere udgør en væsentlig trussel mod dele af 
udpegningsgrundlaget. 
 
Bjerg Fyr, Pinus mugo ses overalt og optræder i næsten hvert fjerde prøvefelt. Nogle steder i yderområderne ses 
spredning af Glansbladet Hæg, Prunus serotina 
 
Spredt i området findes Sitkagran Picea sitchensis, Hvid-Gran Picea glauca og Klitfyr Pinus contorta. Enkelte steder 
Bærmispel, Amelanchier lamarckii og eksotiske roser bl.a. Rynket Rose Rosa rugosa. 
 
I grøftekanten på Milrimvej står en stor klon Alpe-Pileurt Aconogonom alpinum, der dog ikke ser ud til at brede sig. 
 
Undslupne og muligvis etablerede Mink Mustela vison kan reducere ynglesuccesen for alle fuglearter i 
udpegningsgrundlaget da disse fugle alle placerer reden lavt eller på jorden, hvor minken kan plyndre reden for æg og 
unger. 

3.6 Arealmæssige ændringer siden 1994 
Variation i vandstand mellem tørre og våde år giver forskelle i naturtypernes indbyrdes udbredelse. Således kan et 
område være en brunvandet sø et år, en tørvelavning et andet og hvis udtørringen fortsætter, udvikles arealet efter nogen 
tid til våd hede (4010). Nogle arealer kan i perioden være tilgroet så meget at den tidligere lysåbne naturtype er 
forsvundet. 
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3.7 Forstyrrelse af arter 
Ingen konstateret. 

3.8 Andre Trusler 
Fodring af ænder i de næringsfattige søer kan være et problem. Ellers ingen kendte. 
 

4. Plejetiltag, igangværende indsats mm 
Indenfor Natura 2000-området har Nordjyllands Amt udformet 2 plejeplaner: 
 1. Tolshave Mose 
 2. Råbjerg Mose 
Derudover er der 2 andre former for pleje eller genopretning inden for området. 
 
Siden 1997 har amtet indgået 9 MVJ aftaler (32 ha) indenfor Natura 2000-området. 
 
Der er i 2001 udarbejdet en plejeplan for den fredede del af Råbjerg Mose. Formålet med plejen er primært rydning af 
uønsket opvækst af træer, enkelte private lodsejere har påbegyndt fældning af træer, men plejemyndigheden har været 
nødt til at prioritere indsatsen i andre områder.   
 
I 2005 er der udarbejdet plejeplan for Tolshave Fredningen, plejen er påbegyndt i 2005. 
 
Kragskovhede Statsfængsel har en landbrugs og naturplejeafdeling der står for bl.a. afgræsningen af fængselets arealer 
og arealer pt ejet af Skagen Kommune. 
 
Nordjyllands Statsskovdistrikt plejer Napstjert Engen også kaldet Videslet Engen øst for landevejen 
 
ASPEA er et naturforvaltningsprojekt for at forbedre forholdene for Hedepletvinge, projektet er støttet af EU's LIFE 
pulje. 
 
 

5. Modstridende naturinteresser 
En evt. genopretning af dele af overdrev, klit og hedearealerne må nødvendigvis tage i betragtning, at en del af 
tilgroningen, især med birk, eg og asp, kan ses som naturlig succession. Tilgroningen er dog også fremmet af den ikke 
naturlig afvanding. Genopretning af dele af tidligere højmosearealer vil nødvendigvis ske på bekostning af nedbrudt 
højmose, klokkelynghede, tidvis vådeng  og andre lavbunds naturtyper. 
 
Etablering af større områder til ekstensiv græsning, fx af hensyn til Hedepletvinge, kan øge overdrevs arealet (6230) på 
bekostning af tør hede (4030), eller øge mosaikken mellem disse 

6. Liste over manglende data. 
 
Naturtypen 7150 P tørvelavninger mm kan være overset med den anvendt kortlægningsmetode, da deres udstrækning 
både i areal og tid kan være begrænset. 
 
Odder Lutra lutra må antages at forekomme som strejfende i området.   
 
Data på fuglene er generelt usystematiske og utilstrækkelige til en vurdering af udvikling i bestandene. Engsnarre Crex 
crex og Hedelærke Lullula arborea kunne forekomme i området. 
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Bilag 

B.1 Datagrundlag for naturtyper og arter 
I 2004 og 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 

Arter 
1065 Hedepletvinge (Euphydryas aurinia)  Overvågning Se bilag B.6.1 
Naturtype 
1330 Strandeng  Kortlægning  

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

 Kortlægning  

2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)  Kortlægning  
2170 Grårisklit  Kortlægning  
2180 Skovklit(1.)  Kortlægning  
2190 Fugtige klitlavninger  Kortlægning  
2250 * Enebærklit  Kortlægning  

3150 
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller 
store vandaks 

Overvågning Kortlægning Se bilag B.5 

3160 Brunvandede søer og vandhuller Overvågning Kortlægning Se bilag B.5 
3260 Vandløb med vandplanter Overvågning Kortlægning Se bilag B.4 

4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 
 Overvågning 

Kortlægning 
 

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)  Kortlægning  
5130 Enekrat  Kortlægning  

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

 Kortlægning  

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

 Kortlægning  

6430 
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller 
skyggende skovbryn 

 Kortlægning  

7110 * Aktive højmoser  Kortlægning  

7120 
Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig 
gendannelse 

 Kortlægning  

7140 
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i 
vand 

 Kortlægning  

7150 
Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på 
vådt sand eller blottet tørv 

 Kortlægning  

7230 Rigkær  Kortlægning  
9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund(1.)  Kortlægning  
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser(1.)  Kortlægning  
91E0 * Elle- og askeskov(1.)  Kortlægning  
Fugle 
 Trane  Overvågning Se bilag B.7 
 Tinksmed  Overvågning Se bilag B.7 
 Mosehornugle  Overvågning Se bilag B.7 
 Rødrygget Tornskade  Overvågning Se bilag B.7 
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.  
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B.2 Foreløbig trusselsvurdering  

B.2.1 Beskrivelse af naturtilstanden 
En naturtypes tilstand vurderes ud fra følgende tre kriterier: 
1. Areal. Jo større areal en naturtype dækker i området, des bedre tilstand (arealdata ses i tabel B.2.1.1). 
2. Struktur og funktion. Jo flere af de særlige strukturer og funktioner, som er nødvendige for at opretholde og bevare 
naturtypen på langt sigt, som er til stede, des bedre tilstand (summering af struktur- og funktionsdata ses i tabel B.2.1.2). 
3. Karakteristiske arter. Jo flere af de arter, som er karakteristiske for naturtypen, som er til stede, des bedre tilstand 
(data over karakteristiske arter ses i tabel B.2.1.3). 
 
I nedenstående er summeret de oplysninger som vurderingen af områdernes naturtilstand er baseret på. 
 
I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper er der foretaget en registrering af 
udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer på hovedparten af de kortlagte arealer (tabel B.2.1.1). 
Disse strukturer er delt op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i veludviklede og typiske 
forekomster af naturtypen under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de negative strukturer om en 
stærkt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang registreret på en tre-trins skala: udbredte (U), spredte 
(S) eller ikke tilstede (I).  
 
Tabel B.2.1.2 giver en oversigt over de enkelte naturtypers fordeling i forhold til deres indhold af positive og negative 
strukturer. Mørkegrøn farve viser veludviklede naturtyper, som tilsyneladende ikke er udsat for nogen nævneværdige 
trusler, mens mørkerød farve viser dårligt udviklede naturtyper, der antagelig påvirkes kraftigt af en eller flere trusler. 
 
 
Naturtype kortlagt tilstandsvurderet 
  ha ha 
1330 6,9 6,9 
2130 101 98 
2140 84 76 
2170 0,6 0 
2180 2,5 0 
2190 14 14 
2250 4,3 3,64 
3150 14 0 
3160 35 0 
4010 192 191 
4030 490 488 
5130 0,1 0 
6230 28 28 
6410 331 328 
6430 2,0 0 
7110 2,3 2,3 
7120 53 0 
7140 136 131 
7150 5,5 5,2 
7230 14 14 
9190 4,7 0 
91D0 106 0 
91E0 0,4 0 

Tabel B.2.1.1. Arealfordeling (ha) af de kortlagte terrestriske 
 lysåbne habitattyper i Natura 2000-område 3.  
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Strandeng (1330) 6,9 ha  Grå/grøn klit (2130) 98 ha  Klithede (2140) 76 ha 
Strukturer Positive  Strukturer Positive  Strukturer Positive 
Negative U S I  Negative U S I  Negative U S I 

I     I  12   I 2 17  
S     S 44 42 2  S 35 46  
U  100   U     U    
              

Klitlavning (2190) 14 ha  Enebærklit (2250) 3,6 ha  Våd hede (4010) 191 ha 
Strukturer Positive  Strukturer Positive  Strukturer Positive 
Negative U S I  Negative U S I  Negative U S I 

I 29    I   30  I 2   
S  71   S  70   S 49 49  
U     U     U    

              
Tør hede (4030) 488 ha  Surt overdrev (6230) 28 ha  Tidvis våd eng (6410) 328 ha 

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

I  2 4  I  49 8  I 74 25  
S 2 82 7  S  41   S  1  
U   3  U   2  U    

              
Højmose (7110) 2,3 ha  Hængesæk (7140) 131 ha  Tørvelavning (7150) 1,4 ha 

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

I     I 30    I 87   
S  100   S 70    S 7 6  
U     U     U    

              
Rigkær (7230) 14 ha           

Strukturer Positive           
Negative U S I           

I              
S  100            
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 
kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004) 
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1330 Antal registreringer  6410 Antal registreringer 
Art Indenfor Udenfor  Art Indenfor Udenfor 
gåsepotentil 1   tormentil 14  
hvene, kryb- 1   blåtop 23  
sumpstrå, enskællet 1   viol, eng- 6  
svingel, rød 1   frytle, mangeblomstret 3  
trehage, strand- 1   snerre, sump- 1  
       
2130 Antal registreringer  7110 Antal registreringer 
Art Indenfor Udenfor  Art Indenfor Udenfor 
Cladonia sp., s.l. 12   hedelyng 1  
dværgbunke, tidlig 2   kæruld, tue- 1  
hønsetarm, 
almindelig 3   rosmarinlyng 1  
hønsetarm, opret 1   Cladonia sp., s.l. 1  
sandskæg 3      
star, sand- 14   7140 Antal registreringer 
    Art Indenfor Udenfor 
2140 Antal registreringer  næbfrø, hvid 1  

Art Indenfor Udenfor  
Sphagnum 
cuspidatum 1  

revling 10      
star, sand- 12   7150 Antal registreringer 
    Art Indenfor Udenfor 
2250 Antal registreringer  næbfrø, hvid 1  
Art Indenfor Udenfor  soldug, rundbladet 1  
ene 3   soldug, liden 1  
    ulvefod, liden 2  
4010 Antal registreringer     
Art Indenfor Udenfor  7230 Antal registreringer 
klokkelyng 9   Art Indenfor Udenfor 
    star, næb- 1  
4030 Antal registreringer  star, almindelig 4  
Art Indenfor Udenfor  star, hirse- 1  
hedelyng 28   star, stjerne- 2  
revling 23   star, hare- 1  
tyttebær 21      
blåbær 1      
       
6230 Antal registreringer     
Art Indenfor Udenfor     
katteskæg 4      
snerre, lyng- 9      
star, hirse- 2      
svingel, fåre- 7      
tormentil 11 1     
troldurt, mose- 1      
ærenpris, læge- 4 1     

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 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 

                                                           
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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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 B.2.2.1 er det særligt højmose (7110), hængesæk (7140) samt sure overdrev og heder (6230 og 
4030), der er følsomme overfor kvælstofbelastning. Rigkær og kalkoverdrev er moderat kvælstoffølsomme med 
tålegrænser mellem 15-25 kg N/ha/år. Men rigkær med en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter hører dog 
også til de særligt kvælstoffølsomme naturtyper med en tålegrænse på 5-10 kg N/ha/år. Derimod er naturtyper, der 
jævnligt overskylles med næringsrigt havvand ikke særligt kvælstoffølsomme, det gælder bl.a. strandeng (1330), men 
her skal man være opmærksom på at partier med overdrev på strandvolde o. lign. kan være følsomme. For artsrige 
forekomster ligger tålegrænsen i den nedre ende af disse intervaller. 
 

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 Frederikshavn, Sindal og Skagen kommuner, hvori Natura 2000-området ligger, er mellem 
10,6 og 15,1 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 ligger mellem 10 og 20 kg N/ha/år alt 
afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed, se tabel B2.2.3. 
 
 
 
 

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 B2.2.2. 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 10 - 12,5 12,5 - 15 15 - 17,5 17,5 - 20 
1330 100% (1)    
2130 8 % (3) 61% (15) 23% (16) 8% (6) 
2140 6%  (2) 48% (15) 32% (13) 14% (7) 
2190  100% (2)   
2250   49% (5) 51% (3) 
4010 12% (2) 45% (10) 21% (7) 23% (4) 
4030 1% (5) 27% (23) 29% (44) 42% (11) 
6230 8% (3) 55% (18) 37% (10)  
6410 1% (5) 33% (26) 29% (31) 37% (9) 
7110  100% (1)   
7140 30% (5) 68% (3) 1% (1) 1% (1) 
7150 87% (1)  13% (2)  
7230 100% (4)    

 
Tabel B2.2.3. 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. 
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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.2.3.1. Den procentvise arealandel af vedplanter i de kortlagte habitatnaturtyper indenfor Natura 2000-
området. 
 
 

B.2.3.3 Arealandel med græsning og/eller høslet 
 

Arealandel med græsning/høslet

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1330 2130 2140 2170 2180 2190 2250 4010 4030 6230 6410 7110 7140 7150 7230

ej vurderet

50-100%

25-50%

10-25%

1-10%

0%

 
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 
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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 
begyndende tilgroning 4: Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter 5: Fuldstændig tørlægning af hele arealet. 
 

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 
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B.3. Vandløb 
Habitatområde nr. 3: Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose  
Vandløbene er mose- og eng-vandløb med udspring i rimmer-dobber områder. Der er kun lidt fald og vandløbsbunden 
består fortrinsvis af sand. 
 
Naturtype 3260, Vandløb med vandplanter, er i Natura 2000-området. For de målsatte vandløb er naturtypen velkendt. 
For flere af de mindre vandløb er naturtypen vurderet efter et kvalificeret skøn. Naturtypen findes i 15 km vandløb i 
området. 
Der er 73 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: 
3260, Vandløb med vandplanter 
 
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 26 km vandløb. I år 2015 forventes 18 km vandløb at leve op til målsætningen, 
mens 13 km forventes ikke at leve op til målsætningen. Ingen af de målsatte vandløbsstrækninger er upåvirkede. 
Biologisk påvirkning finder sted i 32 km målsatte vandløb, i 32 km er der tale om fysisk påvirkning, og i 32 km er der 
tale om hydrologisk påvirkning. Spærringer for fisk påvirker i øjeblikket 8 km vandløb, regulering påvirker 74 km, og 
vandløbsvedligeholdelse påvirker 74 km vandløb i området. 
Alle spærringer er registeret til ikke at give fri passage. 
Undersøgelser har vist, at risikoen for udledning af miljøfarlige stoffer, er i forbindelse med udledninger fra 
punktkilder. Der er ikke tilstrækkelig viden herom. 
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Data: 
STATIONSNR UTM_ØST UTM_NORD ARTSNAVN Total 
2160000030 578537 6379807 Andemadslægten (Lemna) 1 
      Kruset vandaks (Potamogeton crispus) 1 
      Pindsvineknopslægten (Sparganium) 1 

      
Svømmende vandaks (Potamogeton 
natans) 1 

2180000010 583242 6381087 Andemadslægten (Lemna) 2 
      Irisslægten (Iris) 1 
      Mærkeslægten (Sium) 1 
      Pindsvineknopslægten (Sparganium) 2 
      Åkandeslægten (Nuphar) 1 
2200000015 584097 6378717 Andemadslægten (Lemna) 2 
      Mærkeslægten (Sium) 1 
      Pindsvineknopslægten (Sparganium) 1 
      Tagrør (Phragmites australis) 1 
      Vandstjerneslægten (Callitriche) 1 
2220000010 584192 6376927 Andemadslægten (Lemna) 1 
      Kildemosslægten (Fontinalis) 1 
      Mærkeslægten (Sium) 3 
      Pindsvineknopslægten (Sparganium) 3 
2220000012 583157 6376862 Kildemosslægten (Fontinalis) 1 
2220000045 584137 6376327 Andemadslægten (Lemna) 1 
      Mærkeslægten (Sium) 1 
      Pindsvineknopslægten (Sparganium) 1 
2220000047 585454 6374621 Mærkeslægten (Sium) 1 
      Pindsvineknopslægten (Sparganium) 1 
      Vandranunkelslægten (Batrachium) 1 
      Vandstjerneslægten (Callitriche) 1 
      Ærenprisslægten (Veronica) 1 
2220000050 584207 6374457 Andemadslægten (Lemna) 1 
      Mærkeslægten (Sium) 2 
      Pindsvineknopslægten (Sparganium) 1 
      Vandstjerneslægten (Callitriche) 1 
2260041020 584857 6372512 Mærkeslægten (Sium) 3 
      Pindsvineknopslægten (Sparganium) 1 
2260041025 583597 6373532 Mærkeslægten (Sium) 1 
Tabel B.4.1 Planteregistreringer på stationsniveau indenfor Natura 2000-området.  

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

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

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

 
 

http://www.miljoeportal.dk/


 24

B.4. Søer 
Habitatområde nr. 3: Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose  
(sø nr. 2203, 9622, 726) 
 
Kort beskrivelse:  
Habitatområdet indeholder ingen større søer, men til gengæld et hav af småsøer/vandhuller – heriblandt 1 ekstensiv-2 
(sø nr. 9622) og 2 ekstensiv-3 vandhuller jf. NOVANA (sø nr. 2203 og 726).  
Sø nr. 9622 (0,3 ha) er udpeget til 3150 (næringsrig sø) og vil inden udgangen af 2009 indgå i NOVANA 
overvågningsprogrammet.  
Sø nr. 2203 og 726 indgår begge i NOVANA overvågningsprogrammet i 2006 (padder + kemi og vegetation i august). 
Sø nr. 2203 (0,05 ha) er udpeget til 3160 (brunvandet sø), mens sø nr. 726 er 3150.  
 
Desuden findes en række § 3 beskyttede småsøer/vandhuller af type 3150 (næringsrig sø) og 3160 (brunvandet sø) samt 
et meget stort antal beliggende i hovedsageligt hede/mose-områder, hvis naturtyper er ukendte og ikke kan skønnes.  
 
Opdatering af udpegningsgrundlaget: 
Søtyper, som p.t. indgår i udpegningsgrundlaget: 3150 + 3160 
Revideret udpegningsgrundlag: 3150 + 3160 (+ ukendte) 
 
Foreløbig trusselsvurdering:  
Den væsentligste påvirkning af søerne 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 formodes primært at stamme fra øget landbrugsdrift i det åbne land samt atmosfærisk deposition.  
Desuden kan der være en fremtidig risiko for tilgroning, hvis ikke området plejes. 
 
Databilag - indhold: 
 
Datatabel. Data er indberettet til DMU i form af standat-filer. Mængden af data er angivet vha.  antal datoer, der ligger 
data for. 
Parametre Sø nr. 2203 Sø nr. 726 

Tilsyn/overvågning 2006 2006 
Konduktivitet 1  
pH 1  
Farvetal 1  
Sigtdybde 1  
TN 1  
TP 1  
Klorofyl a 1  
Alkalinitet 1  
Sigtdybde 1 1 
Iltindhold 1  
Vegetation  1 1 

 

B.5. Arter  
 
Hedepletvinge Euphydryas aurinia i nordjyske habitatområder 
 
Artkode: 1065 
 
I 2000 blev der iværksat en eftersøgning af Hedepletvinge, på foranledning af Skov- og Naturstyrelsen, denne 
undersøgelse har resulteret i ”Handlingsplan for bevaring af den truede sommerfugl hedepletvinge” Link: 
http://www.sns.dk/natur/bevaring/pdffiler/hedeplet.pdf  

http://www.sns.dk/natur/bevaring/pdffiler/hedeplet.pdf
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Nordjyllands Amt ansøgte i 2005 om midler til et life projekt: Life ASPEA (ASPEA = Action for sustaining the 
population 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 
nogle 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 nr. 3. Jerup hede, Råbjerg og Tolshave Mose. 
 
Forekomst 
Området rummer mindst 5 store delbestande i Råbjerg Mose, Videslet/Napstjert Engen, Napstjert Mose, Tolshave Mose 
og Randborg.  Der er adskillige potentielle levesteder i området.   
 
Status 
Habitatområdet er det vigtigste for arten i Danmark mere end 50 % af bestanden forekom i 2006 i dette område. Den 
samlede bestandsstørrelse i området vurderes at være fire flyvende sommerfugle for hvert larvespind, eller mere end 
2000 individer. 
 
Der vurderes at bestanden er stabil. Med de plejetiltag og den forøgede opmærksomhed arten får i forbindelse med Life 
ASPEA, kan forventes en fremgang. På længere sigt er denne fremgang afhængig af forsat fokus på arten, og 
vedligehold af den iværksatte pleje.  
 
Delområde 2000 2001 2004 (2005) 2006 
Råbjerg Mose, vejside 14 122 23 2 
Råbjerg Mose, Granly 96 > 100 163 219 
Råbjerg Mose, St. Rød    22 
Jennet Gunger  1  1 
Napstjert Mose NV    4 
Napstjert Mose N 52 45 66 55 
Milrimvej I    67 
Milrimvej II   7** 3 
Milrimvej Ø    2 
Jerup Hede    6 
Napstjert Engen 44 > 1 17 5 
Napstjert vejside    2 
Napstjert Sommerhusområde *   39 18 
Tolshave 59 47 14 7 
Råsig   18 23 
Råsigvej syd    2 
Randborg   40** 67 
Randborg N    17 
Sortkær Hede    2 
Total 265 316 387 524 
Tabel. Optalte larvespind i Habitatområde nr. 3. * Napstjert Sommerhusområde ligger umiddelbart øst for området. ** 
data er fra 2005. 

http://www.hedepletvinge.dk/
http://www.aspea.dk/
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Trusler 
Tilgroning, gødskning og dræning.  
 
 
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.. 

Stoltze, M., 1997. Dagsommerfugle i Danmark. Felthåndbog. Gyldendal. 

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

B.6 Fugle  
Fuglebeskyttelsesområde nr. 6. Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Moser 
 
Bemærkninger til ynglefugle i udpegningsgrundlaget 
 
Trane Grus grus 
Yngler i Råbjerg Mose og fouragere i hele området samt uden for i Gårdbosø og omegn. 
 
Tinksmed Tringa glareola 
Arten må betegnes som forsvundet 
 
Mosehornugle Asio flammeus 
Mosehornugle er tidligere fundet ynglende på hede ved Jerup. Ingen nyere ynglefund. Jennet Gunger og omkring 
liggende arealer synes dog stadigt velegnede. Arten ses nu og da ved Jerup Strand syd for Napstjert Engen, umiddelbart 
sydøst for området. 
 
Rødrygget Tornskade Lanius collurio 
Yngler i Tolshave Mose, Råbjerg Mose og Jerup Hede, men der er kun spredte data så bestanden kan ikke vurderes. 
Hollandske forskere har analyseret gylp fra arten i et ekstensivt græsset område på Statsfængslets arealer. De fandt en 
meget stor diversitet i byttedyr.  
 
Bemærkninger til ynglefugle der ikke er med i udpegningsgrundlag. 
 
Rød Glente Milvus milvus 
Se fouragere i området flere gange i 2005 (NJA), yngler i omegnen. 
 
Hedehøg Circus pygargus 
Ynglede tidligere med flere par, senest et muligt i 1972. 
 
Plettet Rørvagtel Porzana porzana 
Er truffet syngende enkelte gange ved Tolshave Mose.  
 
Natravn Caprimulgus europaeus 
Er truffet i Tolshave Mose og Råbjerg Mose. 
 
Isfugl Alcedo atthis 
Er truffet i tre Kvadrater (10x10), her af et sikkert ynglende og 2 muligt ynglende. 

http://www.sns.dk/natur/bevaring/pdffiler/hedeplet.pdf
http://www.hedepletvinge.dk/
http://www.aspea.dk/
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1993-1996 (Grell 1998). I 2005 sås et par på Sortkær Hede der fløj til og fra en dam hvor de fiskede, reden blev dog 
ikke eftersøgt.  
 
 
Baggrundsdata 
 
Ynglefugle i udpegningsgrundlaget, antal er antal par. 
 
Trane Grus grus 
Råbjerg Mose, 1938: 1?, 1946-1948: 1, 1949: 2, 1951-52: 1, 1952: 1 (Jensen 1952), 1972: 0-1,1993: 1, 1994: 1 (Nielsen 
& Nielsen 1998), 2001: 2, 2002: 1 (NJA), 2005: 1 (NOVANA), 2006: 1 (NJA). 
 
Tinksmed Tringa glareola 
Råbjerg Mose, 1952: adskillige par (Pedersen 1952), 1972: 2-5, 1980: 1-4 (Nielsen & Nielsen 1998), 1983: 2-5 
(Rasmussen 1999), 2005: 0 (NOVANA) 
 
Mosehornugle Asio flammeus 
Råbjerg Mose, 1972: 0-1 (Nielsen & Nielsen 1998), 1983: 1 (Rasmussen 1999), 2005: 0 (NOVANA) 
 
Rødrygget Tornskade Lanius collurio 
Tolshave Mose, 1980: 1 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Råbjerg Mose, 1952: enkelte par (Pedersen 1952), 1972: 1, 1980: 1, 1993: 1-2, 1994: 1-2 (Nielsen & Nielsen 1998), 
2005: 1 (NJA), 2006: 1-2 par (Rasmussen 2006) 
Jerup Hede, 2002: 3, 2004: 2 (NJA), 2006: 1-2 par (Rasmussen 2006) 
 
Ynglefugle ikke udpegningsgrundlag, antal er antal par, hvis ikke andet nævnes. 
 
Rød Glente Milvus milvus 
Råbjerg Mose, 2005: se ofte fouragerende(NJA) 
 
Hedehøg Circus pygargus 
Råbjerg Mose, 1940-42: >1 (Jespersen 1947), 1952: 6-8 (Pedersen 1952), 1960: 1 (Møller 1978) 1972: 0-1 (Nielsen & 
Nielsen 1998) 
 
Plettet Rørvagtel Porzana porzana 
Tolshave Mose, 1999: 2/7 1 indv. syngende, 2005: 16/6 1 indv. syngende (DOFbasen) 
 
Natravn Caprimulgus europaeus 
Tolshave Mose, 1994: 1 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Hulsig Hede, 1995: 2-5 (Nielsen & Nielsen 1998) 
Råbjerg Mose, 2006: 1 (NJA) 
 
Isfugl Alcedo atthis 
Kvadrater (10x10) I området, 1993-96: > 1 (Grell 1998) 
Sortkær Hede, 2005: 0-1 (NJA) 
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