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RESUME: 
Områdets vigtigste naturtyper er de store forekomster af sure overdrev, tørre heder, enekrat, samt elle- og askesump. 
Der er kortlagt 68 ha sure overdrev, 3.5 ha tørre heder, 8 ha enekrat og 41 ha elle- og askesump i området. Området har 
høj prioritet som levested for bilag II-arterne Odder og Bæklampret. 
 
Ud fra naturtypernes nuværende tilstand, vurderes de største trusler at være: i) opvækst af begyndende kratskov primært 
på de tørre heder, men også på de sure overdrev og i enekrattene, ii) eutrofiering og manglende afgræsning/høslet af 
især de lysåbne våde naturtyper (rigkær og kildevæld), men også de tørre (heder og overdrev), iii) dræning af 
lavbundsarealer og iv) invasive arter. Vurderet ud fra det vejledende § 3 areal er der masser af potentielt naturareal i 
området, som med den rette pleje kan udvikle sig til habitatnatur. 

1. Beskrivelse af Natura 2000-området 
Natura 2000-område nr. 8 omfatter to habitatområder, hhv. habitatområde nr. 8 Åsted Ådal og nr. 216 Bangsbo Å og 
omliggende overdrevsområder med et samlet areal på 1004 ha (se tabel 1.1 eller hjemmesiden for Vand og Natur (klik 
her)). Området ligger i den ny storkommune Frederikshavn.  
 
Bangsbo og Åsted Ådal består udelukkende af terrestrisk natur, hvor 391 ha (39%) af arealet er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 (Tabel 1.2). Desuden er der 82 ha løvskov og 85 ha nåleskov (kilde: Areal Information 
systemet, Danmarks Miljøundersøgelser). Resten af landarealet består af agerjord, landsbyer mm.  
 
Katsig Mose er, med et areal på 7 ha, fredet som en naturvidenskabelig fredning. Fredningen har via pleje til formål at 
bevare områdets naturtilstand på fredningstidspunktet. Åsted Ådal er, med et areal på 133 ha, fredet som en 
landskabelig, naturvidenskabelig og rekreativ fredning. Fredningen har til formål at bevare græssede arealer og sikre 
offentlighedens adgang, mens opdyrkning og tilplantning ikke er tilladt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Beskyttet Natur Areal
Vandløb 20 km
Hede 56 ha
Naturenge 25 ha
Kulturenge 34 ha
Mose 42 ha
Overdrev 231 ha
Sø 3 ha

I alt  391 ha

Nr. Navn Areal  

H8 Åsted Ådal 124 ha 

H216 Bangsbo Ådal og omliggende 
overdrevsområder 880 ha 

 Samlet areal Natura 2000 1004 ha 

Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområde i Natura 
2000 området. For hvert område er områdets nummer, navn og areal (i 
ha) 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 Habitatområde 8 og 216  
(vejledende registrering, Nordjyllands 
Amt, feb. 2006). 

 
 
 

1.1Beskrivelse af områdets natur og dets potentiale 
Området udgøres af den centrale del af Åsted Ådal og de øvre løb af Bangsbo Ådal. De to vandløb er dannet i en lang 
erosionsproces siden sidste istid, hvor åerne har skåret sig ned igennem sedimentet i de gamle fjordbunde i takt med 
landhævningen, sådan at den omgivende fjordbund nu ligger helt op til 50 meter over havet. Begge vandløb er 
regulerede på store strækninger. Ådalene omgives af kuperede dalstrøg, som består af en blanding af ekstensivt 
græssede overdrev, små kildevæld og slugter med elle- og askesump, samt ekstensivt drevne skove med gamle 
bøgebevoksninger. I bunden af dale og slugter forekommer stedvis væld med rigkærsvegetation.  
 
Området er kendt for sin botaniske rigdom, bl.a. bladmosset Piberensermos og de rødlistede arter Flad Ulvefod, Bjerg-
Mangeløv, Vår-Kobjælde, Lyng-Star, Grenet Star, orkidéerne Hvid Sækspore og Koralrod, samt de to stenlaver Koral-
Prikvortelav og Finger-Korallav (P. Wind 1992). Overdrevene omkring Vejrbakken og Skibtved i Bangsbo Ådal, samt 
de centrale overdrev i Åsted Ådal er udover sin botaniske rigdom kendt for sin store svampediversitet, alene med 15 
forskellige arter af vokshatte (P. Wind 1992). Mange af levestederne er imidlertid blevet forringet eller er helt 
forsvundne, og kun få af arterne er genfundet i nyere tid. 
 

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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Områdets særlige værdier: 
Terrestriske naturtyper: Bangsbo Ådal er først og fremmest udpeget på grund af områdets store sammenhængende 
arealer med sure overdrev og enekrat. Overdrevene i de to ådale har i vidt omfang været under opdyrkning, hvorfor en 
stor del af arealerne er forarmede på grund af gødskning og omlægning. De kortlagte sure overdrev er stedvis af stor 
botanisk værdi, men er generelt i dårlig tilstand pga. manglende græsning, eutrofiering og deraf følgende begyndende 
tilgroning og forarmning af floraen. De bedste af overdrevene er stadig kendt for sin store artsdiversitet, bl.a. i form af 
vokshatte og orkideer, ligesom den rødlistede Lyng-Star stadig findes på et af overdrevene.  
 
Langs både Åsted og Bangsbo Å er der mange elle- og askesumpe, som strækker sig langs åerne og langt op i de små 
sidedale. De uregulerede sideløb og de store sammenhængende ellesumpe og kildevæld udgør et ideelt levested for 
bilag II-arterne Bæklampret og Odder, ligesom den rødlistede bregne Bjerg-Mangeløv stadig findes i flere af de 
skovklædte vældslugter.  
 
Enkelte steder i bunden af slugterne og ved foden af bakkerne optræder der lysåbne kildevæld og rigkær, som generelt 
er i meget dårlig tilstand, først og fremmest på grund af eutrofiering, dræning og manglende afgræsning. Det vurderes 
dog, at hovedparten af disse arealer med en passende pleje stadig kan udvikle sig til områder med høj botanisk værdi. 
Selbæk ved Hestvang er tidligere kendt som voksested for istidsrelikten Piberensermos (Paludella squarrosa) og udgør 
dermed også et potentielt levested for andre sjældne kildearter, så som bilag II-arterne Gul Stenbræk, Blank Seglmos og 
Kildevælds-Vindelsnegl, som dog ikke er kendt fra området.   
 
Gærum Hede har tidligere sammen med Faurholdt Hede udgjort et større sammenhængende hedeareal. Hederne er 
tidligere kendt som voksested for Hvid Sækspore og Vår-Kobjælde (P. Wind 1992), men dækkes nu for størsteparten af 
kratskov og for Gærum Hedes vedkommende af nåleskovsarealer på genetablerede arealer efter råstofindvinding. De få 
spredte hedepartier, som alle er under voldsom tilgroning i kratskov (>50% kronedækning), vurderes dog stadig at 
kunne reetableres og få en større udbredelse, hvis der sættes ind med plejetiltag i form af f.eks. græsning og rydning på 
de to heder.  
 

Tabel 2.1. Oversigt over de arter og naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af habitatområde 8 og 216. (1.) Skov naturtyperne bliver 
kortlagt af SNS og er kun delvist kortlagt i forbindelse med amtets kortlægning i 2004-05. * Prioriteret naturtype.  

Nr. Naturtype/Art Habitatområde Kortlagt 
areal 

Antal 
forekomster 

Arter 
1096 Bæklampret  H8, H216 17,2 km 6 
1355 Odder  H8 20,2 ha 1 
Naturtyper 
3260 Vandløb med vandplanter H8, H216 19 km 2 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) H8 3,5 ha 4 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter H8, H216 8,1 ha 19 
6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund H8, H216 68 ha 99 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn H8 0,01 ha 1 
7230 Rigkær H8, H216 7,1 ha 17 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn(1.) H8, H216 26 ha 16 
9130 Bøgeskove på muldbund(1.) H8 0 ha 0 
9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund(1.) H8 5,6 ha 6 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld(1.) H8, H216 41 ha 28 

2. Udpegningsgrundlaget 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde 216 udpeget af hensyn til seks habitatnaturtyper og én art, mens 
habitatområde 8 er udpeget af hensyn til ti habitatnaturtyper og to arter. De to områder ligner meget hinanden, og der er 
i høj grad overensstemmelse imellem de registrerede naturtyper og arter i de to områder. Forskellen i 
udpegningsgrundlaget for de to områder skyldes, at habitatområde 216 blev udpeget i en senere udpegningsrunde 
primært med det formål at udpege sure overdrev.   
 
Se kort med naturtyperne og arter på hjemmesiden for Vand og Natur (klik her) 
 

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. 

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 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 Habitat område Areal Antal 
forekomster 

1355 Odder  H216 42,6 ha 1 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks H216 0,8 ha 2 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) H216 2,7 ha 9 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) H216 1 ha 6 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn H216 0,7 ha 1 
7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand H216 0,8 ha 6 

 
Odder er vidt udbredt i Bangsbo Å, hvor der findes store potentielle yngle- og fourageringområder. Næringsrige søer og 
vandhuller er kortlagt med to forekomster i Katsig Mose, som bl.a. har fine forekomster af Tråd-Star. Den prioriterede 
naturtype, kildevæld, forekommer vidt udbredt i habitatområdet, ligesom der er masser af bræmmer med høje urter 
langs vandløbene og skovkanterne i området. Endelig er der kortlagt en række mindre kalkoverdrev, med arter som bl.a. 
Vild Gulerod, Eng-Havre, Hjertegræs, Blågrøn Star og Bakke-Tidsel.   
 
Havlampret er registreret umiddelbart nedstrøms habitatområde 8 i Åsted Å. Såfremt der etableres en tilstrækkelig 
faunapassage ved Mariendal Mølle i Elling Å er der muligheder for en gunstig udvikling af bestanden der hermed vil 
kunne vandre frit mellem gyde- og opvækstområderne. 

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 
Habitatområde 8 Åsted Ådal 
I Natura 2000-området er der målsat 4 km vandløb. I år 2015 forventes vandløbet at leve op til målsætningen. Ingen af 
de målsatte vandløbsstrækninger er upåvirkede. Vandløbene er påvirkede biologisk, fysisk og hydrologisk. En spærring 
ved Mariendal Mølle påvirker vandringen hos vandløbsfaunaen. 1 km vandløb er påvirkede af regulering og 4 km er 
påvirkede af 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.  
 
Habitatområde 216 Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder  
I Natura 2000-området er der målsat 14 km vandløb. I år 2015 forventes 2 km vandløb at leve op til målsætningen, 
mens 12 km forventes ikke at leve op til målsætningen. Ingen af de målsatte vandløbsstrækninger er upåvirkede. 
Vandløbene er påvirkede biologisk, fysisk og hydrologisk. Spærringer påvirker vandringen hos vandsløbsfaunaen. 
Regulering påvirker 13 km, og vandløbsvedligeholdelse påvirker 17 km målsatte og ikke målsatte vandløb i området. 
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 Habitatområde nr. H 216 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

3.2 Eutrofiering 
Terrestriske naturtyper 

http://www.mst.dk/Vand/Vandrammedirektivet/Basisanalysen/Dansk+rapportering/06030200.htm
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Hovedparten af de terrestriske naturtyper og flere arter, der er omfattet af habitatdirektivet, påvirkes negativt ved 
relativt lave niveauer af luftbåren kvælstofdeposition. 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.  
 
En stor del af de registrerede forekomster af naturtyper i habitatområde 8 og 216 er kvælstoffølsomme, det gælder 
særligt de sure overdrev og heder med tålegrænser på mellem 10-20 kg N/ha/år, samt kalkoverdrev, enekrat, rigkær og 
kildevæld (15-25 kg N/ha/år) (tabel B.2.2.3). For artsrige forekomster ligger tålegrænsen i den nedre ende af disse 
intervaller.Eutrofiering i form af kvælstofdeposition vurderes at være en af de største trusler i området. Den nuværende 
deposition ligger i intervallet mellem 12 og 30 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes 
ruhed. Den nedre ende af tålegrænsen er således overskredet for alle de særligt kvælstoffølsomme naturtyper og for en 
stor del af de moderat kvælstoffølsomme naturtyper. 
 
I langt hovedparten af de tilfælde, hvor eutrofiering vurderes at have negativ indflydelse på naturkvaliteten i de 
terrestriske naturarealer i habitatområdet, er årsagen luftens generelt forhøjede indhold af kvælstofforbindelser, der 
stammer fra såvel internationale, nationale, som lokale kilder. I Jylland stammer op mod 60 % af kvælstofdepositionen 
fra husdyrbrug (Danmarks Miljøundersøgelser 2005). Det er derfor vigtigt, at kvælstofbelastningen fra lokale kilder 
nedbringes og i hvert fald ikke øges.  
 
Driften af naturarealerne bør om muligt tilrettelægges således, at der løbende fjernes kvælstofholdigt materiale fra 
arealet ved f.eks. græsning, høslet eller rydning. Det er dog ikke muligt at pleje sig ud af problemet på naturtyper, der er 
følsomme overfor slitage eller som det ikke er muligt at afgræsse, f.eks. vældpåvirkede rigkær og kildevæld. 

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. 
 
For de fire tørre naturtyper, tørre heder, sure overdrev, kalkoverdrev og enekrat, udgør tilgroning i form af høj 
vegetation og vedplanter en stor trussel på både kort og lang sigt. For at bevare og udvikle de to tidligere meget 
værdifulde hedeområder er det vigtigt, at der sættes ind med plejetiltag i form af f.eks. rydning, afbrænding og/eller 
græsning. En forsat opretholdelse af de sure overdrev og enekrat vil ligeledes kræve afgræsning og periodevis rydning 
af opvækst i form af træer og buske.  
 
For de to våde naturtyper - rigkær og kildevæld udgør tilgroning i form af først og fremmest højstaudevegetation en stor 
trussel. Det er derfor meget vigtigt med et hurtigt plejetiltag i form af enten græsning eller høslet på de eksisterende 
arealer.  

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.  
 
Analyser af kortlægningsdata viser, at ca. 25 % af områdets rigkær og kilder afvandes i en sådan grad, at det som 
minimum medfører sommerudtørring og begyndende tilgroning, dvs. væsentlige vegetationsændringer. Ligeledes er der 
et stort potentielt lavbundsareal (beskyttede enge og moser efter naturbeskyttelsesloven § 3), som ved reetablering af 
våde enge og den nødvendige forvaltningsmæssige drift må formodes at kunne udvikle sig til rigkær med lavtvoksende 
vegetation.  

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 
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længere sigt kan de således føre til en markant ændring i naturtyper og økosystemer og være med til at mindske 
biodiversiteten i naturen. 
 
Invasive arter udgør generelt et mindre problem i området – enkelte af de tørre naturtyper er under tilgroning i Bjergfyr, 
Gyvel og Rødgran, ligesom der på enkelte arealer er plantet små vildtremiser i form af granbevoksninger. Det vil være 
godt at sætte ind med en bekæmpelse af disse få og spredte bestande, sådan at de ikke spreder sig i området og bliver til 
en reel trussel mod områdets naturtyper. Kæmpe-Bjørneklo blev ikke registreret på de kortlagte arealer, men findes 
enkelte steder i ådalen og bør ligeledes bekæmpes før den spredes til hele ådalen.   

3.6 Arealmæssige ændringer siden 1994 
De væsentligste ændringer i området knytter sig til ændret græsning, tilgroning og stedvis rydning af opvækst.  

3.7 Forstyrrelse af arter 
Forstyrrelse vurderes ikke at udgøre en konkret trussel for Odder.  

3.8 Andre Trusler 
Odder: 
Trafikdrab af Odder udgør en stor trussel alle steder, hvor vandløbene krydses af veje. Problematikken opstår dels fordi 
Odderen ikke har fysisk mulighed for at passere under vejen på grund af f.eks. for lille rør-diameter, høj vandstand eller 
opstemninger. En anden mulighed er, at Odderen har til vane at søge op på brinkerne for at markere sit territorium netop 
på markante steder langs vandløbene (vejbroer, tilløb, sandbrinker, mm.). Afhjælpning af dette kan ske i form af 
afværgeforanstaltninger såsom faunapassager under vejbroen og ved udlægning af sandbanker, som giver Odderen en 
markeringsmulighed i umiddelbar tilknytning til brinken. En udarbejdelse af såkaldte sorte pletter i forhold til 
indrapporterede trafikdrab af odder er en anden mulighed med henblik på en prioritering af, hvor man bør sætte ind med 
disse tiltag.   
 
Bæklampret og Havlampret: 
Kraftig sandvandring. Spærringer medfører en fragmentering af bestande hos Bæklampret. Det samme kan siges om 
Havlampret, som dog pt. ikke er på udpegningsgrundlaget, men som findes i Åsted Å umiddelbart nedstrøms fra 
området. 

4. Plejetiltag, igangværende indsats mm 
Miljøcenteret har ikke kendskab til plejetiltag inden for habitatområde 8 
 
I habitatområde 216 er der opført hegning ved Katsig. 
 
Siden 1997 har amtet indgået 75 MVJ aftaler (189 ha) indenfor Natura 2000-området. 

5. Modstridende naturinteresser 
Naturlig succession i form af tilgroning kan indebære, at én naturtype udvikler sig til en anden, ligesom eutrofiering, 
overgræsning eller hårdhændet hugst kan medføre en ændring i vegetationen fra en naturtype mod en anden. Det kan 
derfor ved udarbejdelse af Natura2000 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.   
 
En potentiel konflikt i området udgøres af, at tør hede eller sure overdrev potentielt kan udvikle sig til enekrat, stilkege-
krat eller bøg på morbund ved manglende ophør af græsning eller slåning. Faurholt Hede er under kraftig tilgroning i 
kratskov med partier med hhv. enebær og bøgetræer. Bundvegetationen på Faurholt Hede er ligeledes mange steder 
skiftet fra at være lyngdominerende til at være græsdominerede, altså fra hede til surt overdrev.  
 
En anden potentiel konflikt er tilgroningen af rigkær og kildevæld i hhv. højstaudesamfund (urtebræmmer) og elle- & 
askesump. Græsningen er mange steder ophørt i de to ådale med netop en begyndende tilgroning i ellesump og i 
højstaudesamfund. Mange steder er engene små og fragmenterede med en smal og langstrakt udformning langs vandløb 
og skovkanter, der gør, at de kan opfattes som urtebræmmer, selvom de måske har et fint potentiale som rigkær, hvis 
græsning eller høslet blev genoptaget.  
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6. Liste over manglende data 
 
Naturtyper 
 
Terrestriske naturtyper 
Der er behov for en dækkende kortlægning af de naturtyper, som ikke udgør en del af de 18 lysåbne naturtyper, der 
indgår i kortlægningen og overvågningen i NOVANA-programmet: 

• Enekrat (5130) 
• Urtebræmme (6430)  

 
Skovnaturtyper 
Der er behov for kortlægning af skovnaturtyper udenfor de fredsskovpligtige områder: 

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

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

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

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

• Bred Vandkalv 
• Kildevælds-Vindelsnegl  
• Skæv Vindelsnegl 
• Stor Vandsalamander  
• Damflagermus  

 
Fisk 
Havlampret, stavsild og majsild er ikke moniteret i de marine områder. Der mangler generelt data for forekomster af, 
den geografiske udbredelse og trusselsvurdering for fiskearterne: 

• Havlampret  
 
Vandindvinding 
Planer om vandindvinding til drikkevandsforsyning vurderes at kunne udgøre en potentiel trussel i den nærmeste 
fremtid. En GIS-analyse med potentielle og nuværende konflikter i forhold til vandindvinding bør derfor udarbejdes.   
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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 (ref. DMU). 
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 
1095 Havlampret (Petromyzon marimus)   Se bilag B.6.2 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri)   Se bilag B.6.1 
1355 Odder   Overvågning Se bilag B.6.3 
Naturtyper 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter og store 

vandaks 
 Kortlægning Se bilag B.5 

3260 Vandløb med vandplanter Overvågning  Se bilag B.4 
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 
Overvågning 

 

6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende 
skovbryn 

 Kortlægning  

7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand  Kortlægning  
7230 Rigkær  Kortlægning  
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn  Kortlægning  
9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund  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. 
 
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).  
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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 
3150 0,8 0 
3260 1,3 0 
4030 6,2 6,2 
5130 8,1 0 
6210 1,0 1 
6230 67,6 67,6 
6430 0,8 0 
7220 0,8 0,8 
7230 7,1 6,1 
9110 25,5 0 
9190 5,6 0 
91E0 41,0 0 
Total 165,8 81,7 

Tabel B.2.1.1. Arealfordeling (ha) af de kortlagte terrestriske 
 lysåbne habitattyper i natura 2000-område 8.  
 
Tør hede (4030) 6,2 ha  Kalkoverdrev (6210) 1,0 ha  *Surt Overdrev (6230) 67 ha 

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

I 0 0 0  I 0 0 0  I 4 9 4
S 56 0 0  S 32 68 0  S 8 24 4
U 0 11 33  U 0 0 0  U 0 44 3

              
*Kildevæld (7220) 0,8 ha  Rigkær (7230) 6,1 ha      

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

I 0 0 0  I 0 0 0      
S 0 44 0  S 0 8 0      
U 0 0 56  U 0 29 63      

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).  
4030 Antal registreringer  6230 Antal registreringer  7230 Antal registreringer 
Art Indenfor Udenfor  Art Indenfor Udenfor  Art Indenfor Udenfor 
hedelyng 6   fladbælg, krat- 9 5  star, næb- 5   

revling 3   guldblomme 1    
star, 
almindelig 3   

tyttebær 1   katteskæg 3    star, top- 3   

blåbær 3   
mælkeurt, 
almindelig 3    star, blågrøn 1   

    perikon, kantet 5       
6210 Antal registreringer  snerre, lyng- 7 6     
Art Indenfor Udenfor  star, hirse- 1       
bakketidsel 2   svingel, fåre- 9       
    tormentil 13 4     
    viol, hunde- 2 3     
    ærenpris, læge- 3       

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

B.2.2.2 N-deposition og overskridelse af tålegrænser 
 
Kvælstofdepositionen til danske land- og vandområder kommer fra en lang række danske og udenlandske kilder, 
primært husdyrproduktion (ammoniak) og forbrændingsprocesser (kvælstofoxider). I Jylland og på Fyn stammer ca. 60 
% af kvælstofdepositionen fra husdyrproduktion, mens det på Sjælland og Bornholm drejer sig om ca. halvdelen eller 
under halvdelen (DMU, 2005). De gennemsnitlige tal dækker dog over store lokale variationer afhængig af den lokale 
husdyrtæthed og ruheden af naturområderne. I forhold til husdyrproduktionen er staldanlæg uden 
ammoniakbegrænsende teknik typisk den største kilde til landbrugets ammoniakfordampning. 
 
I tabel B.2.2.2 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som kommunevise gennemsnit af NHy og NOx for 
årene 2000, 2003 og 2004 beregnet med modellen DEHM-REGINA (Skov- og Naturstyrelsen 2005, Bilag 1 til 
Ammoniakmanualen. Opdatering af 15. december 2005, 
 http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ammoniakmanualen.htm). 
 
Baggrundsbelastningen i Frederikshavn og Sæby kommuner, hvori Natura 2000-området ligger, er mellem 13,7 og 15,2 
kg N/ha/år, hvilket er lidt 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 12,5 og 30 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 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 12,5 - 15 15 - 17,5 17,5 - 20 20 - 25 25 - 30 
4030 14% (1) 11% (3) 10%(2) 55% (6) 10% (1) 
6210   100% (6)   
6230 1% (4) 16% (18) 49% (41) 33% (34)  
7220  26% (3) 44%(2) 30% (1)  
7230 6% (1) 29% (5) 54% (9) 11% (1)  

 
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 
 

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

B.2.4 Hydrologi 

B.2.4.1 Afvanding og vandindvinding  

Afvanding og vandindvinding 
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Tabel B.2.4.1. Oversigt over afvanding og vandindvinding i de forekomster, hvor de våde naturtyper er registreret. 0: Er ikke vurderet 1: Afvanding 
og vandindvinding forekommer ikke. 2: Tegn på afvanding med uden tydelige vegetationsændringer 3: Afvanding medfører sommerudtørring og 
begyndende tilgroning 4: Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter 5: Fuldstændig tørlægning af hele arealet. 
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B.2.5 Invasive arter 
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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 
Miljøcenteret har ikke kendskab til plejetiltag inden for habitatområde 8 
 
I habitatområde 216 er der opført hegning ved Katsig. 
 
Siden 1997 har amtet indgået 75 MVJ aftaler (189 ha) indenfor Natura 2000-området. 
 

B.4. Vandløb 
Habitatområde 8 - Åsted Ådal 
Naturtype 3260, Vandløb med vandplanter, er i Natura 2000-området. Naturtypen findes i 4 km vandløb i området. 
Der er 4 km vandløb i området, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
Bæklampret, er i området. 
 
Opdatering af udpegningsgrundlaget:  
Vandløbstyper, som indgår i udpegningsgrundlaget: 3260 
Arter af rundmunde og fisk, som indgår i udpegningsgrundlaget: Bæklampret 
 
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 4 km vandløb. I år 2015 forventes 4 km vandløb at leve op til målsætningen. Ingen 
af de målsatte vandløbsstrækninger er upåvirkede. Biologisk påvirkning finder sted i 4 km målsatte vandløb, i 4 km er 
der tale om fysisk påvirkning,, og i 4 km er der tale om hydrologisk påvirkning. Spærringer for fisk påvirker i øjeblikket 
4 km vandløb, regulering påvirker 1 km, og vandløbsvedligeholdelse påvirker 4 km vandløb i området. 
Alle spærringer er registeret til ikke at give fri passage. 
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Undersøgelser har vist, at risikoen for udledning af miljøfarlige stoffer, er i forbindelse med udledninger fra 
punktkilder. Der er ikke tilstrækkelig viden herom. 
 
Data: 
Habitatområde 8       
STATIONSNR UTM_ØST UTM_NORD ARTSNAVN Total 
2260080019 585370 6368184 Mærkeslægten (Sium) 1 
2260080020 585467 6367992 Mærkeslægten (Sium) 3 
2260080025 584647 6366667 Kildemosslægten (Fontinalis) 1 
      Mærkeslægten (Sium) 2 

      
Pindsvineknopslægten 
(Sparganium) 1 

      Vandranunkelslægten (Batrachium) 1 
      Vandstjerneslægten (Callitriche) 1 
Habitatområde 216     
2280000020 587982 6362662 Mærkeslægten (Sium) 2 

      
Pindsvineknopslægten 
(Sparganium) 3 

      Vandstjerneslægten (Callitriche) 3 
2280000025 587197 6361332 Mærkeslægten (Sium) 1 
      Vandranunkelslægten (Batrachium) 1 
      Vandstjerneslægten (Callitriche) 1 
      Ærenprisslægten (Veronica) 1 
2280040005 588585 6362960 Mærkeslægten (Sium) 1 
2280041005 588242 6362872 Mærkeslægten (Sium) 1 
2280051005 587477 6362602 Mærkeslægten (Sium) 1 
2280060015 588128 6360530 Mærkeslægten (Sium) 1 
      Ærenprisslægten (Veronica) 1 
2280060020 588542 6360552 Mærkeslægten (Sium) 1 
2280081005 586772 6361427 Mærkeslægten (Sium) 1 
2280085005 586352 6361247 Mærkeslægten (Sium) 3 
Tabel B.4.1 Planteregistreringer på stationsniveau indenfor Natura 2000-området. 

 
UTM_ØST UTM_NORD ART Total 
Habitatområde 8    
585467 6367992 Bæklampret 1 
Habitatområde 216    
587216 6360781 Bæklampret 1 
587723 6363287 Bæklampret 2 
587982 6362662 Bæklampret 1 
588216 6362870 Bæklampret 1 
Tabel B.4.2 Registreringer af fisk på stationsniveau indenfor Natura 2000-området. 

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

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

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

http://www.miljoeportal.dk/
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Habitatområde 216 - Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder 
Ureguleret vandløb i kuperet terræn. Øvre å og tilhørende kildebække. 
 
Naturtype 3260, Vandløb med vandplanter, er i Natura 2000-området.. Naturtypen findes i 15 km vandløb i området. 
Der er 16 km vandløb i området, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
Arten 1096, Bæklampret, er udbredt i området. 
 
Opdatering af udpegningsgrundlaget:  
Vandløbstyper, som indgår i udpegningsgrundlaget: 3260. 
Arter af rundmunde og fisk, som indgår i udpegningsgrundlaget: Bæklampret. 
 
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 14 km vandløb. I år 2015 forventes 2 km vandløb at leve op til målsætningen, 
mens 12 km forventes ikke at leve op til målsætningen. Ingen af de målsatte vandløbsstrækninger er upåvirkede. 
Biologisk påvirkning finder sted i 14 km målsatte vandløb, i 14 km er der tale om fysisk påvirkning, og i 14 km er der 
tale om hydrologisk påvirkning. Spærringer for fisk påvirker i øjeblikket 1 km vandløb, regulering påvirker 13 km, og 
vandløbsvedligeholdelse påvirker 17 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. 
 
Data: ingen 
 

B.5. Søer 
Habitatområde nr. 216: Bangsbo Ådal  
(kun småsøer/vandhuller) 
 
Kort beskrivelse:  
Der findes udelukkende små § 3 beskyttede søer/vandhuller, hvoraf kun to af småsøerne naturtype er kendt (3150, 
næringsrig sø). De resterende småsøers/vandhullers naturtyper er ukendte og kan ikke skønnes. Hovedparten er 
beliggende på overdrev.  
 
Opdatering af udpegningsgrundlaget: 
Søtyper, som p.t. indgår i udpegningsgrundlaget: ingen 
Revideret udpegningsgrundlag: 3150 (+ ukendte) 
 
Foreløbig trusselsvurdering:  

• Den væsentligste påvirkning 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.  
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B.6. Arter 

B.6.1 Bæklampret (Lampetra lampetra L.) 
Bæklampretten tilhører rundmundene (Cyklostomata). Den lever hele livet i ferskvand. Larverne, som nærmest er 
blinde, lever nedgravet i sand- og dyndbund og vender den hesteskoformede mund mod strømmen for at opsamle alt 
spiseligt der kommer drivende. Udvokset er Bæklampretten 12-16 cm lang og ses oftest i forbindelse med gydning på 
grus bund i april-maj, hvor hannerne klynger sig til hunnerne som selv sidder klynget fast til små sten.   
 
Bæklamprettens larver udvikler sig over en periode på 3-5 år i vandløbet, og det gør dem meget sårbare overfor 
miljøforringelser så som forringet vandkvalitet, og forringelser af det fysiske miljø, eksempelvis i forbindelse med 
hårdhændet vedligeholdelse.  

 
Nye undersøgelser tyder på, at Bæk- og Flodlampretten er samme art, der som ørreden har en stationær (Bæklampret) 
og en vandrende form (Flodlampret) (Pers. comm. Aarestrup 2004). Dette spørgsmål er dog ikke endeligt afklaret 
 
Bæklampretten er anført som særligt opmærksomhedskrævende på Miljøministeriets gulliste over dyrearter i 
tilbagegang og arter, som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar overfor (Stolze & Phil 1998). Den 
er ligeledes omfattet af EF’s habitatdirektiv, over arter der tillægges særlig betydning indenfor det europæiske 
fællesskab.  
 
Den nuværende status for Bæklampretten i Danmark anses for gunstig (Phil et al. 2000). Der er dog ikke foretaget 
systematiske kvantitative og kvalitative undersøgelser af Bæklampretten. 
 
Lampretten har en betydelig udbredelse i Nordjylland, på trods af dens status som gullistet på Skov- og naturstyrelsens 
liste over særligt opmærksomhedskrævende dyr (Stolze & Phil 1998). Lokalt kan lampretten dog have ikke gunstig 
bevaringsstatus ligesom spærringer i vandløb kan føre til fragmentering af bestande, samt forringe muligheden for 
vandring mellem gyde- og opvækstpladser. Udledning af iltforbrugende stoffer kan føre til ugunstig bevaringsstatus.    
 
Gunstig bevaringsstatus er vurderet i henhold til Søndergaard et al 2005. 
 
Som forudsætning for at opnå større bestande af Bæklampret samt at udgå fragmentering af bestande vil der skulle 
gennemføres vandløbsforbedringer med henblik på at forbedre gyde- og vandringsmulighederne, herunder at fjerne 
spærringer. I vandløb med spildevandsudledning kan det komme på tale at reducere belastningen. 
 
Trusler:  
Lokalt kan spærringer i vandløb føre til fragmentering af bestande, samt forringe muligheden for vandring mellem 
gyde- og opvækstpladser. Vandløb med spildevandsudledning af iltforbrugende stoffer kan påvirke arten negativt.    
 
Habitatområde 8 
Udpegningsgrundlag:  
Bæklampret indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Forekomst: 
Bæklampretten forekommer spredt i Åsted Å (Jørgensen 2004, Olesen, T.M. & Jessen, B.H. 2006).   
 
Status:  
Ukendt 
 
Trusler:  
Ingen. 
 
Habitatområde 216 
Udpegningsgrundlag:  
Bæklampret indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Forekomst: 
Bæklampret er udbredt i hele Bangsbo Å (Jørgensen 2004, Olesen & Jessen 2006).  
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Status:  
Ukendt.  
 
Trusler:  
Kraftig sandvandring. 
 
Referencer: 
 
Dolby, J. 2000. Udsætningsplan for Simested Å. Distrikt 22 vandsystem 4. 
 
Hansen, E. 1992. Udsætningsplan for Villestrup å vandsystem.  
 
Holm, I. 2001. Bruså, vandløbskvalitet ovenfor dambrug, status og forbedringer. Rapport fra Nordjyllands Amt. 
 
Jørgensen, K. 2005. Udsætningsplan for Binderup Å– Vandsystem 9. 
 
Jørgensen, K. 2005. Udsætningsplan for Voers Å. Distrikt 17-Vandsystem 1. 
 
Jørgensen, K. 2004. Udsætningsplan for Bangsbo Å, Lerbæk og Elling Å. Distrikt 17 – Vandsystem 8, 11 og 13. 
 
Jørgensen, K. 2002. Udsætningsplan for Uggerby Å. Distrikt 17 – Vandsystem 31. nr. 94. 
 
Jørgensen, K. 2000. Udsætningsplan for Lindenborg Å. Distrikt 18 – Vandsystem 3 nr. 83. 
 
Jørgensen, K. 1999. Udsætningsplan for Ry Å– Vandsystem 13. 
 
Jørgensen, K. 1996. Udsætningsplan for Bangsbo Å, Lerbæk og Elling Å. Distrikt 17 – Vandsystem 8, 11 og 13. nr. 
46. 
 
Jørgensen, K. 1988. Udsætningsplan for Lerbæk og Elling Å. Distrikt 17 – Vandsystem 11 og 13. 
 
Mikkelsen, J. S. 2003. Udsætningsplan for Thylandske vandløb.  
 
Mikkelsen, J. S. 2002. Udsætningsplan for Skals Å. Distrikt 22 – Vandsystem 5. 
 
Mikkelsen, J. S. 2002. Udsætningsplan for Halkær Å. Distrikt 19 – Vandsystem 1 nr. 97. 
 
Mikkelsen, J. S. 2001. Udsætningsplan for Tilløb til Limfjorden i Nordjyllands Amt, Distrikt 18 og 19. 
 
Moeslund, B. 2006. Fisk i Stor Å systemet 2004-2005. 
 
Moeslund, B. & Hvidt, C. B. 2001. Fisk i Hvidbjerg Å systemet 2000-2001 
 
Nordjyllands Amt 2005. NOVANA fiskeundersøgelse Haslevgårds Å. 
 
Nordjyllands Amt 2006. Fiskeundersøgelse i Elling å ved Elling kirke 2006. 
 
Olesen, T.M. & Jessen, B.H. 2006. Status for vandløbsfisk i Nordjyllands Amt. Rapport fra Nordjyllands Amt. 
 
Phil, S., Ejrnæs, R. Søndergaard, B., Aude, E., Nilesen, K.E., Dahl, K. & Laursen 2000. Naturtyper og arter 
omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Danmaks 
Miljøundersøgelser, 219 pp, faglig rapport fra DMU, nr. 322.  
 
Stolze, M. & Phil, S. 1998. Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks 
Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.  
 
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., 
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Fredshavn, J., Aude, E. & Nygaard, B. 2005: Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af 
EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet. 3. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 462 s. 
- Faglig rapport fra DMU, nr. 457. http://faglige-rapporter.dmu.dk 
 

B.6.2 Havlampret (Petromyzon marinus L.) 
Havlampretten er med en maksimal længde på 1 meter den største af de danske lampretarter.  
 
Havlamprettens larver udvikler sig over en periode på 2-5 år i vandløbet før den vandrer i havet, og det gør dem sårbare 
overfor miljøforringelser så som forringet vandkvalitet, og forringelser af det fysiske miljø, eksempelvis i forbindelse 
med hårdhændet vedligeholdelse.  

 
Gydningen foregår som hos Flodlampretten, idet forældrene samler sten og grus på vandløbsbunden til en rede hvori 
æggene lægges. 
 
Havlampretten er snylter i det marine stadie - dvs. den suger sig fast til fisk og ernærer sig af disse. En god bestand af 
byttefisk er derfor vigtig 
 
Den nuværende status for Havlampretten i Danmark er ukendt (Phil et al. 2000). Den mangelfulde status skyldes 
mangel på systematiske kvantitative og kvalitative undersøgelser efter Havlampretterne både i hav- og ferskvand. 
Overblik over bestanden opnås lettest ved undersøgelse i deres vandrings- og gydeperiode i ferskvand. 
  
Der har kun været få registreringer af Havlampretten i Nordjylland. Der er ikke foretaget systematiske undersøgelser 
efter arten. Registreringerne er udelukkende resultatet af tilfældige observationer. Status for arten i Nordjylland må 
betragtes som ukendt eller muligvis ugunstig.  
 
Havlampretten er anført som særligt opmærksomhedskrævende på Miljøministeriets gulliste over dyrearter i 
tilbagegang og arter, som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar overfor (Stolze & Phil 1998). Den 
er ligeledes omfattet af EF’s habitatdirektiv, over arter der tillægges særlig betydning indenfor det europæiske 
fællesskab.  
 
Gunstig bevaringsstatus er vurderet i henhold til Søndergaard et al 2005. 
 
Som forudsætning for at opnå større bestande af Havlampret vil der skulle gennemføres vandløbsforbedringer med 
henblik på at forbedre gyde- og vandringsmulighederne, herunder at skabe passage ved spærringer. Det er også en 
forudsætning at der i de marine områder findes et tilstrækkeligt fødegrundlag for arter. 
 
 
Registreringer i habitatområderne: 
 
Havlampretten er fundet i habitatområderne: 4, 5, 6, 14, 15, 20, 222.   
Ved alle registreringer er der fundet mellem 1 og 3 individer. 
 
Habitatområde 8 
 
Udpegningsgrundlag:  
Havlampret indgår ikke i udpegningsgrundlaget. 
 
Forekomst: 
Havlampret er registreret i Elling Å ved Mariendal Mølle (Andersen 2001) nedstrøms habitatområdet i Åsted Å.  
 
Status: ukendt.  
 
Trusler: I Elling Å er der opstemningsanlæg med vandindvinding i den nedre del af vandløbet ved Mariendal Mølle 
således, at vandringen til og fra gydeområderne højere oppe vandsystemet hindres helt eller alvorligt.  
 
Referencer: 
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Andersen, P.M 2006. Observation af havlampret ved Liver Å (1992) og Rakkeby Å (1994).  
 
Andersen, J.S. 2004. Oplysninger fra Brønderslev Lystfiskeriforenings fangster 
i forbindelse med elfiskeri. 
 
Andersen, J.S. 2002. Oplysninger fra Brønderslev Lystfiskeriforening vedr. fangster af havlampret i Ry Å. 
 
Andersen, P.M 2001. Observation af havlampret ved Mariendal Mølle.  
Moeslund, B. & Hvidt, C. B. 2001. Fisk i Hvidbjerg Å systemet 2000-2001. 
 
Christiansen. 2004. Registrering af havlampret fanget i ruse i indløbet til Oue Mølle Dambrug af dambruger.  
 
Lassen, H.H. 2006. Personlig oplysning om fangst af havlampret. 
 
Moeslund, B. 2006. Fisk i Stor Å systemet 2004-2005. 
 
Olesen, T.M. & Jessen, B.H. 2006. Status for vandløbsfisk i Nordjyllands Amt. Rapport fra Nordjyllands Amt in prep. 
 
Olesen, T.M. & Lassen, H.H. 2003. Notat vedr. fund af havlampret i Binderup Å. Notat fra Nordjyllands Amt 
 
Phil, S., Ejrnæs, R. Søndergaard, B., Aude, E., Nilesen, K.E., Dahl, K. & Laursen 2000. Naturtyper og arter 
omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Danmaks 
Miljøundersøgelser, 219 pp, faglig rapport fra DMU, nr. 322.  
 
Stolze, M. & Phil, S. 1998. Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks 
Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.  
 
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. 2005: Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af 
EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet. 3. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 462 s. 
- Faglig rapport fra DMU, nr. 457. http://faglige-rapporter.dmu.dk 
 

B.6.3 Odder (Lutra lutra)  
Odder blev overvåget i det landsdækkende NOVANA-overvågningsprogram i 2004. For Nordjyllands Amt var der tale 
om en klar fremgang, da odderen blev fundet i alle eftersøgte vandløbssystemer i amtet. Odderen blev registreret på 136 
ud af 150 stationer, hvilket svarer til en fremgang fra 38 % positive stationer til 90 % positive stationer.  
 
Odderovervågninger er afrapporteret til DMU og kan ses på:  
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR582.pdf  
 
Odderens foretrukne levesteder er pilekrat, samt elle- og askesumpe (91E0) langs de vandløb (3260), hvor arten finder 
hovedparten af sin føde. Odderen opholder sig ligeledes langs med vores kyster, og selvom det først og fremmest er i 
vandløbene, at Odderen etablerer territorier og opfostrer sine unger, er der flere eksempler på ynglelokaliteter i mole- og 
havneanlæg langs kysten. Lavvandede kyst- og fjordområder fungerer ligeledes som en slags refugium for Odderen i 
kolde vintre med isdækkede vandløb, hvor odderen så kan fiske fra våger i isen.  

Spor efter Odder, enten i form af markeringer, spor eller oddergrave er fundet i alle de områder Odderen er udpeget for.  
 
Det vurderes at Odderen er vidt udbredt i Nordjylland. Natura 2000 områder, hvor der er et udbredt system af vandløb 
og/eller søer med væsentlige forekomster af de primære levesteder for Odder, foreslås derfor opgraderet som levested 
for Odderen, således at Odderen her medtages i udpegningsgrundlaget. Det gælder for habitatområde nr. 18 og 216.  
 
Trusler: 
Trafikdrab af odder udgør en stor trussel alle steder, hvor vandløbene krydses af veje. Problematikken opstår dels fordi 
Odderen ikke har fysisk mulighed for at passere under vejen på grund af f.eks. for lille rør-diameter, høj vandstand eller 

http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR582.pdf


 25

opstemninger. En anden mulighed er, at odderen har til vane at søge op på brinkerne for at markere sit territorium netop 
på markante steder langs vandløbene (vejbroer, tilløb, sandbrinker mm). Afhjælpning af dette kan ske ved 
afværgeforanstaltninger såsom faunapassager under vejbroen og ved udlægning af sandbanker, som giver Odderen en 
markeringsmulighed i umiddelbar tilknytning til brinken. En udarbejdelse af såkaldte sorte pletter i forhold til ind 
rapporterede trafikdrab af Odder er en anden mulighed i mht. prioritering af, hvor man bør sætte ind med 
afværgeforanstaltninger.   
 
Rusefiskeri med ruser har tidligere udgjort en stor trussel mod odder, problemet vurderes dog at være mindsket med den 
lovmæssige indgriben med krav om brug af stopriste i ruser.  
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