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RESUME: 
Rubjerg Knude er den højeste og mest markante del af den 13 km lange kystskrænt, som kaldes Lønstrup Klint, mellem 
Lønstrup og Løkken. Oven på klinten vandrer klitten øst på.  Den hvide klit er meget dynamisk. Området rummer et af 
landets mægtigste krat af havtorn. 

1. Beskrivelse af Natura 2000-området 
Natura 2000-område nr. 7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit er udpeget som Habitatområde nr. 7 med et samlet areal på 
292 ha (se tabel 1.1 eller hjemmesiden for Vand og Natur (klik her)). Området ligger i den nye storkommune Hjørring.  
 
Af Natura2000 områdets samlede areal er 210 ha af arealet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (Tabel 1.2). Desuden 
er der 0,8 ha nåleskov (kilde: Areal Information systemet, Danmarks Miljøundersøgelser). Resten af landarealet består 
af agerjord mm. Natura 2000-området ligger inden for den ca. 277 ha store landskabs og rekreative fredning ”Rubjerg 
Knude – Mårup Kirke” fra 1946/1965. Fredningen omfatter også Rubjerg Plantage, tidligere kendt som Hjørring 
Kommunes Klitplantage.  
 
Området er udpeget som nationalt vigtigt geologisk område, et såkaldt GeoSite (GEUS 2006). 
 

 
 
 
 
 

 

 

Beskyttet Natur Areal

Hede 3,0 ha
Overdrev 206,9 ha
Sø 0,1 ha

I alt  210,0 ha

Nr. Navn Areal 

H7 Rubjerg Knude og Lønstrup Klit 292 ha 

 Samlet areal Natura 2000 292 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 7 
(vejledende registrering, Nordjyllands 
Amt, feb. 2006). 

 
 

 

1.1 Beskrivelse af områdets natur og dets potentiale 
Kystklinten (1230) rummer stort set kun vegetation i form at nedskredne græstørv fra erosion, undtaget er spredte 
Følfod der står i ellers bar ler. Den fortsatte erosion, ca. 2 meter pr. år, sikre at klinten fremstår uden vegetation og med 
synlige geologiske lagdelinger. 
 
Den hvide klit (2120) er en af de mere dynamiske i landet. Sandet er dog ikke helt hvidt da det består af en blanding af 
sand fra erosion af klinten og fra marine aflejringer på stranden. Da klitten ligger oven på klinten opnås en højde af 
mindst 90 m.o.h. og den bliver stadig højere. I 1992 indstillede man klitdæmpningen, den er dog genoptaget i mindre 
omfang. Klitten har bl.a. tildækket bygningerne omkring Rubjerg Fyr, hvor Vendsyssel Historiske Museums udstilling 
om sandflugt måtte lukke i 2002.  
 
Den grønne klit (2130*) rummer, særligt nord for Fyrvej, en rimelig artsrig vegetation, mens den syd for Fyrvej er 
præget af skygge fra det tætte havtornkrat og af slåning af krattet og har derfor færre arter fra den lysåbne klit. Området 
rummer en i øjenfaldende stor bestand af Alm. Agermåne. 
 
Havtornklitten (2160) er det vel nok største havtornekrat i landet, en del af krattet ligger øst for habitatområdet. Spredt i 
havtornekrattet ses enkelte enebuske, men ikke i et sådant omfang at naturtypen eneklit (2250) er vurderet at 
forekomme. Havtorn var en af de første planter der indvandrede til landet efter istiden og Rubjerg Knude kan have 
været det første sted, der som en top, stak op af iskappen.  
 
Enkelte steder nordligst og sydligst i området vurderes det, at overfladen primært består af klintens oprindelige 
jordbund og ikke af flyvesand. Området er klassificeret som kalkholdigt overdrev (6210). 
 
Rubjerg Plantage, hvor af kun en lille del ermed i habitatområdet, er unik i sin kombination af træer og jordbund. 
Hovedbestanddelen er Ædelgran på kalkholdigt sand med en helt speciel urteflora, der rummer landets og måske 

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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verdens største bestand af Klit-Hullæbe, store bestande af Lyng-Star, Pukkellæbe og mange andre sjældne karplanter og 
svampe. 
 

2. Udpegningsgrundlaget 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde 7 udpeget af hensyn til 5 habitatnaturtyper og   
 
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 7. * Prioriteret naturtype.  

Nr. Naturtype Kortlagt 
areal 

Antal 
forekomster 

1230 Klinter eller klipper ved kysten 29 ha 1 
2120 Hvide klitter og vandremiler 22 ha 3 
2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 55 ha 7 
2160 Kystklitter med havtorn 119 ha 10 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 9 ha 2 

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 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. 
 
 

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 

3150 Næringsrig sø 0,05 ha 1 

 
Den næringsrige sø er et vandhul 200 m øst for Mårup Kirke, vandhuller ligger på afgræsset areal, er lysåbent og 
rummer en bestand af Spidssnudet Frø Rana arvalis. Spidssnudet Frø er på habitatdirketivets bilag IV over arter der 
skal beskyttes strengt. 

2.2 Naturtyper og arter, som ikke er registreret, men indgår i udpegningsgrundlaget 
Ingen. Enebær-klit 2250 var nævnt i det første forslag til udpegningsgrundlag, men der findes kun få og spredte 
enebuske. 

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 
Småsøerne/vandhullerne i Habitatområde nr. H 7 indgår ikke direkte i Vandrammedirektivets basisanalyse I-II, idet kun 
særskilt målsatte søer samt søer > 5 ha er vurderet. Generelt gælder, at tilførsel af for store mængder fosfor er den 
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
 

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://www.mst.dk/Vand/Vandrammedirektivet/Basisanalysen/Dansk+rapportering/06030200.htm


 3

3.2 Eutrofiering 
Af Figur B.2.2.2 fremgår, at 86 % af grønsværsklitterne (2130*) belastes med atmosfærisk kvælstof nær naturtypens 
tålegrænse. Ved tilførsel af ekstra kvælstof forskydes konkurrenceforholdet. Det giver en fordel for hurtigvoksende, 
skyggende arter frem for den naturligt lave, nøjsomme vegetation, som karakteriserer en grønklit med god tilstand. En 
del af området er dækket af havtornekrat. Havtorn har rodknolde, der indeholder kvælstofsamlende mikroorganismer, 
hvilket også kan være med til at forklare den kraftige græsvækst mellem buskene, særligt i de ryddede ”fårestier”. 

3.3 Tilgroning 
Græsningstrykket på den nordvestlige del har været lavt eller manglende i en kortere årrække, hvilket gav en tæt 
tilgroning med høje græsser. Græsningen ser nu igen ud til at være på vej til et passende niveau. På længere sigt skal det 
overvejes om tilgroning med buske skal reguleres. 

3.4 Hydrologi 
Hydrologien vurderes ikke at have nogen større betydning for fordeling af naturtyper eller plantesamfund. Hydrologiske 
forhold med udstrømmende grundvand i klinten har givetvis betydning for den naturlige erosion i klinten. 

3.5 Invasive arter 
Kæmpe-Bjørneklo Heracleum mantegazzianum havde tidligere en stor bestand i havtornekrattet mellem Rubjerg 
Plantage og Fyrvej. Manuel bekæmpelse og især slåning af stier i krattet med efterfølgende græsning med får har været 
effektiv og nu ses kun enkelte unge planter. 
 
Rynket Rose Rosa rugosa danner flere store bevoksninger, bl.a. vest for Rubjerg Plantage og andre steder især i kanten 
af den hvide klit. En del af roserne forsvinder/tildækkes ved sandflugt. 
 
I havtornekrattet ses flere indførte buske, bl.a. Stikkelsbær Ribes uva-crispa, men de vurderes ikke at udgøre noget 
problem. Desuden ses enkelte nåletræer, bl.a. Bjerg-Fyr Pinus mugo, som begynder at blive et problem. 
 
Alm. Hyld Sambucus nigra er rimeligt udbredt i området og danner bl.a. en meget speciel lille skov i den sydlige del af 
området. Hyldetræerne er her begroet med mange epifytter og fungerer som læ for græssende kreaturer. Alm. Hyld 
betragtes ikke som invasiv i Danmark af ”The North European and Baltic Network on Invasive Alien Species 
(NOBANIS). 
 
Sæbeurt Saponaria officinalis er set på Rubjerg Gl. Kirkegård og ved Mårup Kirke, men optræder ikke invasivt. Ved 
Mårup Kirke breder også enkelte andre stauder sig ud i overdrevet, fx ses Skvalderkål Aegopodium podagraria.  
 
Et tidligere omlagt areal syd for Rubjerg Plantage rummer meget Italiensk Rajgræs Lolium multiflorum. 

3.6 Arealmæssige ændringer siden 1994 
Den hvide klit er i fortsat udbredelse og reducerer naturligt arealet af øvrigt klittyper. Naturlig erosion af klinten 
reducerer dele af klit- og overdrevsarealet. Tilgroning med Havtorn må antages at have reduceret arealet af 
grønsværsklit (2130*). 

3.7 Forstyrrelse af arter 
Paraglidning (med og uden motor) kørsel i klitterne kan forstyrre klittypernes indhold af arter som ynglefugle og firben.  

3.8 Andre trusler 
Opgravning af Nikkende Kobjælde Pulsatilla pratensis er konstateret i betydende omfang. 
Ulovlig kørsel med firehjulede motorcykler i klitterne er observeret. Gennemførelse  af diverse forslag om kystsikring 
kan påvirke områdets dynamik. 
 

4. Plejetiltag, igangværende indsats mm 
Amt og Statsskovdistrikt har i samarbejde stået for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo og arrangering af 
græsningsaftaler. Skovdistriktet udfører visse klitdæmpende foranstaltninger af hensyn til den rekreative udnyttelse. 
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Siden 1997 har amtet indgået 3 MVJ aftaler (21 ha) indenfor Natura 2000-området. 
 

5. Manglende data. 
Der er potentielle biotoper for hedepletvinge 
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• Cowi, 2006.  Miljøvurdering af materialer til vandstandsregulerende installationer i Lille Vildmose. 

 
Moser i Nordjylland 1. Larsen, P.; Pedersen, K.H.; Laubek, Bjarke & Vire, A. (red.), 1993. Landskabskontoret, 
Nordjyllands Amt. 
 
Moser i Nordjylland 2. Pedersen, K.H., Laubek, B., Burholt, T., Poulsen, R.S., Iversen, I. & Christensen, A., 1999. 
Natur- og Miljøkontoret, Nordjyllands Amt. 
 
Moser i Nordjylland 3. Kortlægning af moser i den nordlige del af Vendsyssel. Naturkontoret, Nordjyllands Amt (ej 
publiceret). Data fra kortlægningen kan findes i den fælles offentlige database Naturdata. 
 
Moser i Nordjylland 4. Kortlægning af moser i den vestlige del af Vendsyssel. Naturkontoret, Nordjyllands Amt (ej 
publiceret). Data fra kortlægningen kan findes i den fælles offentlige database Naturdata. 
 
Kvalitetsvurdering i Halkær Ådal, Naturplan, 1999. Udarbejdet af konsulentfirmaet NATURPLAN for Nordjyllands 
Amt. Kvalitetsvurdering af ca. 750 lokaliteter i Halkær Ådal. Data kan findes i den fælles offentlige database Naturdata. 
 
Kvalitetsvurdering i Lindenborg Ådal, Naturplan, 1999. Udarbejdet af konsulentfirmaet NATURPLAN for 
Nordjyllands Amt. Data kan findes i den fælles offentlige database Naturdata. 
 
Kvalitetsvurdering i Villestrup Ådal, Naturplan, 1999. Udarbejdet af konsulentfirmaet NATURPLAN for 
Nordjyllands Amt. Kvalitetsvurdering af 625 lokaliteter i Villestrup Ådal. Data kan findes i den fælles offentlige 
database Naturdata.  
 
Nationalpark Pilotprojektet på Læsø. I forbindelse med pilotprojektet er der blevet udarbejdet rapporter indenfor 
områderne: Natur, Kultur, Landskab, Erhverv og Friluftsliv & turisme. Alle rapporterne kan hentes på Skov- og 
Naturstyrelsens hjemmeside http://www2.skovognatur.dk/nationalparker/Om_nationalparker/undersoegelser.htm  
  
Registrering af kalkoverdrev i Nordjyllands Amt 1997. Jensen, J.M., Poulsen, R.S. & Bioconsult, 1997. Resultaterne 
fra projektet kan findes i den fælles offentlige database Naturdata. 
 
Strandenge - ved Kattegat og Mariager Fjord. Larsen, P. & Steffensen A.M. (red.), 1991. Nordjyllands Amt. 
 
Strandenge - ved Limfjorden. Bjerregaard, O. (red.), 1988. Nordjyllands Amt. 

http://www2.skovognatur.dk/nationalparker/Om_nationalparker/undersoegelser.htm
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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 

1230 Klinter eller klipper ved kysten  Kortlægning  
2120 Hvide klitter og vandremiler  Kortlægning  
2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og 

grønsværklit) 
 Kortlægning  

2160 Kystklitter med havtorn  Kortlægning  
3150 Næringsrig sø  Kortlægning Se bilag B.4 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* 

vigtige orkidélokaliteter) 
 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. 
 
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). Disse 
strukturer er delt op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i veludviklede og typiske 
forekomster af naturtypen under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de negative strukturer om en 
stærkt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang registreret på en tre-trins skala: udbredte (U), spredte 
(S) eller ikke tilstede (I).  
 
Tabel B.2.1.2 giver en oversigt over de enkelte naturtypers fordeling i forhold til deres indhold af positive og negative 
strukturer. Mørkegrøn farve viser veludviklede naturtyper, som tilsyneladende ikke er udsat for nogen nævneværdige 
trusler, mens mørkerød farve viser dårligt udviklede naturtyper, der antagelig påvirkes kraftigt af en eller flere trusler. 
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Naturtype kortlagt tilstandsvurderet 
  ha ha 
1230 29,1 0 
2120 21,6 0 
2130 54,6 39,8 
2160 118,5 0 
3150 0,04 0 
6210 9,2 9,2 

Tabel B.2.1.1. Arealfordeling (ha) af de kortlagte terrestriske 
 lysåbne habitattyper i Natura 2000-område 7.  
 
 
Grå/grøn klit (2130) 40 ha  Kalkoverdrev (6210) 9 ha  

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

I 12 86   I    
S  2   S   100 
U     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).  
 
 
2130 Antal registreringer
Art Indenfor Udenfor 
hejre, blød 2  
hønsetarm, 
almindelig 3  
snerre, gul 3  
star, sand- 1  
   
6210 Antal registreringer 
Art Indenfor Udenfor 
kodriver, hulkravet 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  

B.2.2 Eutrofiering 

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

                                                           
1 UN/ECE er FN's Økonomiske Komité for Europa. Tålegrænserne (critical loads) fastsættes i Arbejdsgruppen vedr. 
effekter af konventionen om langttransporterende luftforurening (www.unece.org/env/wge) i forbindelse med det 

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

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand - 1 

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

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

1180 Boblerev - 1 

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

2140 Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 10-20 2 

2190 Fugtige klitlavninger 10-25 4 

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

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

3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter  - 1 

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

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

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

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

7230 Rigkær  15-25 3 
1 Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme for 
atmosfærisk tilførsel, eller forventes at modtage det største bidrag fra andre kilder, fx grundvand eller overfladenær 
afstrømning. 
2 Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10 – 15 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme 
laver på lokaliteten ønskes beskyttet. 
3 Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter 
på lokaliteten ønskes beskyttet. 
4 Tålegrænsen for oligotrofe søer (5 – 10 kg N ha-1år-1) benyttes for småsøer i klitlavninger. 
5 Tålegrænsen for heder (10 – 20 kg N ha-1år-1) anvendes, hvis dværgbuske (lyng mv.) er hyppige. 
6 Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk natureng, der kan være mere kvælstoffølsom. 
7 Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattigkær, der har tålegrænse i intervallet 10 – 20 kg N ha-1år-
1 
8 Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at have tålegrænser i den lave ende af intervallet. 
9 Baseret på tålegrænsen for laver. 
10 Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N ha-1år-1 
11 Mange søer og vandhuller er eutrofieret som følge af næringstilførsel fra andre kilder. For de rene, ikke eutrofierede 

                                                                                                                                                                                                 
internationale samarbejdsprogram vedr. modellering og kortlægning af tålegrænser, baggrundsbelastning, effekter, risici 
og udviklingstendenser for luftforurening. 
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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 Løkken-Vrå og Hjørring kommuner, hvori Natura 2000-området ligger, er mellem 13,9 og 
14,9 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 15 kg N/ha/år alt 
afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed, se tabel B.2.2.3. 
 
Det skal understreges at der er tale om en foreløbig overslagsberegning, der bør følges op med en mere detaljeret 
beregning af kvælstofbelastning af de enkelte naturområder samt en modelberegnet tålegrænse. Blandt andet kan der 
være tale om stor variation inden for de enkelte naturområder som følge af varierende tilgroningsgrad, nærhed til lokale 
husdyrbrug mv. 
 
Det vurderes umiddelbart, at der ikke i eller lige uden for habitatområdet er lokale enkeltkilder, der i sig selv er 
hovedbidragyder til kvælstofbelastningen og dermed hovedårsag til eutrofiering og forringet naturkvalitet i 
habitatområdet. Dette skyldes bl.a. at en stor del af ammoniakfordampningen fra husdyrproduktionen omdannes til 
langttransporterende luftforurening.  
 
I langt hovedparten af de tilfælde, hvor eutrofiering vurderes at have negativ indflydelse på naturkvaliteten i de 
terrestriske naturarealer i habitatområdet, er årsagen således luftens gener. 
 
 
 
 
 

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

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

Habitattype 10 - 12,5 12,5 - 15 
2130 14% (2) 86%(1) 
6210 100% (2)  

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. 
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B.2.3 Tilgroning 

B.2.3.1 Vegetationshøjde 

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

B.2.3.2 Vedplantedækning 
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 
 

B.2.4 Invasive arter 
Arealandel med forekomst af invasive arter
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Figur B.2.4.1 Arealandel med forekomst af invasive arter på de kortlagte habitatnaturtyper i Natura 2000-området 
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B.3 Plejetiltag igangværende indsats mm 
Amt og Statsskovdistrikt har i samarbejde stået for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo og arrangering af 
græsningsaftaler. Skovdistriktet udfører visse klitdæmpende foranstaltninger af hensyn til den rekreative udnyttelse. 
  
Siden 1997 har amtet indgået 3 MVJ aftaler (21 ha) indenfor Natura 2000-området. 

B.4. Søer 
Habitatområde nr. 7: Rubjerg Knude og Lønstrup Klit 
(én sø/vandhul) 
 
Kort beskrivelse:  
Kun ét § 3 beskyttet vandhul, type 3150 (næringsrig sø). 
 
Opdatering af udpegningsgrundlaget: 
Søtyper, som p.t. indgår i udpegningsgrundlaget: ingen 
Revideret udpegningsgrundlag: 3150 
 
Foreløbig trusselsvurdering:  
Den væsentligste påvirkning af vandhullet formodes at være eutrofiering. Næringsstoftilførslen stammer primært fra 
landbrugsdrift.  
 
Databilag - indhold: 
Ingen 
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