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1. Baggrunden for forslaget  
 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har sammen med Hjørring Kommune og 

Naturstyrelsen besluttet at rejse en fredningssag for Nørlevkæret, der er et kystnært 

ekstremrigkærsområde i Hjørring Kommune. Nørlevkæret har et samlet areal på 21,04 ha, der 

består af to næsten adskilte arealer på hhv. 18,14 og 2,9 ha. De to arealer forbindes af en ca. 

4 m bred og ca. 50 meter lang passage. Det store område har været afgræsset af kvæg i 

årtier, og det har medvirket til, at der findes en fuldstændig enestående rigkærsflora. For at 

sikre den fortsatte græsning af ikke bare det store, men hele ekstremrigkæret, rejses nu 

denne fredningssag. Fredningens formål er at sikre en pleje, der holder områdets vegetation 

lav, så vækstbetingelserne for den unikke ekstremrigkærsflora kan bevares på det store areal 

og forbedres på det mindre. 

 

Nørlevkæret udgør den sydlige forlængelse af Vandplasken, der blev fredet i 1962. Årsagen til 

at Nørlevkæret ikke blev medtaget i fredningen af Vandplasken i 1962 er formodentlig, at 

kommunegrænsen mellem Hirtshals og Hjørring Kommune gennemskar ekstremrigkærområdet 

ved Hølsgård Rende, hvilket udgjorde en naturlig fredningsgrænse efter datidens normer. 

Nørlevkæret kom i offentlighedens søgelys første gang i 1983, da en udstykningsplan fra 

1960’erne skulle realiseres. Udstykningsplanen var en ødelæggende trussel imod de botaniske 

værdier, som var unikke. 

 

For at kunne gennemføre byggemodning af området, herunder anlæg af forbindelsesveje med 

henblik på udstykning til fritidsboliger, blev arealets hidtidige udnyttelsesform, ekstensiv 

afgræsning med ungkreaturer, bragt til standsning. Det udgjorde en trussel imod den sjældne 

ekstremrigkærsflora, hvorfor DN i 1983 arbejdede på at rejse en fredningssag. Imidlertid blev 

det vurderet, at en fredning med de daværende begrænsninger i Naturfredningsloven, ville 

være vanskelig at gennemføre. Forhandlinger mellem DN og lodsejeren førte til en aftale om at 

tilpasse enkelte dele af byggeplanerne, så der blev taget hensyn til de mest artsrige arealer i 

ekstremrigkæret. Der blev endvidere vedtaget en deklaration om hegning og græsning på det 

store areal. I dag går der stadig kvæg på det store areal, og ekstremrigkærsfloraen trives. Der 

er dog ingen græsning på det lille areal, og det er derfor under tilgroning med tab af sjældne 

og truede arter til følge. 
 

 
 1 Blomstrende pyramidelæbeløs 
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2. Beskrivelse af fredningsområdet  
 

Topografi og naturtyper 

Nørlevkæret består af 2 områder, der adskilles af en 4 meter bred uanlagt 

sti/forbindelseskorridor (Hjørring Kommunes lokalplan 480.7). Det største område på 18,1 ha 

strækker sig fra den grønne klit ved Vesterhavet og østpå til Litorinaskrænten (Den gamle 

stenalderkystskrænt). Her findes naturtyperne ekstremrigkær, overgangsrigkær samt klitter 

(indsander). Det mindre område på 2,9 ha strækker sig ligeledes fra den grønne klit og østpå. 

Det er ”hesteskoformet” mellem sommerhusbebyggelse. Naturtyperne består af ekstremrigkær 

samt klitter (indsander). Begge områder er adskilt fra kysten af en enkelt række sommerhuse 

(se kortbilag 1). 

 

Nørlevkæret hører naturligt (fysisk) sammen med "Vandplasken"-fredningen i Hirtshals 

kommune (fredet ved overfredningsnævnskendelse af 12. marts 1962). Denne fredning 

sikrede et enestående naturvidenskabeligt interesseområde, der bl.a. indeholder unikke 

ekstremrigskærpartier med en uhyre artsrig plantevækst, hvoraf adskillige arter er særdeles 

sjældne i Danmark. Dette kær- og engområde ved Kærsgård Strand er naturligt samhørende 

med fredningsarealerne ved Nørlev Strand, der i botanisk forstand udgør et af 

kærneområderne i den ca. 1,8 km lange, stedvist vanddækkede lavning vest for 

stenalderskrænten. 

 

Ekstremrigkær 

Ekstremrigkær (kalkkær) er grundvandsbetingede fugtigbundssamfund, hvor der findes mindst 

én af otte mulige karakterplantearter/skillearter, der alle forekommer sjældent eller meget 

sjældent. Jordbunden skal endvidere være kalkholdig i eller lige under jordoverfladen. De 8 

karakterplanter er: Orkidéerne sump-hullæbe, mygblomst, pukkellæbe, langakset trådspore 

samt desuden butblomstret siv, sort skæne, rust-skæne og melet kodriver (kursiv = forekomst 

i Nørlevkæret). Ekstremrigkær, der er meget artrige og ofte indeholder ualmindelige/ 

sjældne/meget sjældne arter i stort tal, er sjældne og i tilbagegang i Danmark. 

 

 
  2 Eng-kabbeleje 
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Nørlevkæret 

De lyselskende og halvkulturbetingede (græsning) rigkær, klitlavninger og grønklitområder, 

som forekommer ved Nørlev Strand, hører til blandt de mest sjældne og truede naturtyper i 

Danmark. Især skal ekstremrigkærområderne fremhæves for deres overvældende artsrigdom 

og i særlig grad for deres indhold af en lang række plantearter, hvoraf adskillige er rødlistede 

og fredede.  

 

Ingen danske ekstremrigkær rummer mere end 4 af de ovennævnte skillearter og kun 4 

lokaliteter (Vandplasken, Nørlevkæret, Saltbæk Vig og Vasby Mose) rummer 4 af de 8 

skillearter. Der er således næppe nogen tilsvarende botanisk lokalitet ("Vandplasken"-området 

og ekstremrigkærene ved Nørlev strand i naturlig sammenhæng) i Danmark, hvortil der 

knytter sig større botanisk-naturvidenskabelige interesser. Områdets indhold af ikke mindre 

end 10 rødlistearter rangerer denne lokalitet (inkl. "Vandplasken"-området) som et 

værnområde af interesse for fortsat botanisk forskning langt ud over landets grænser.  

 

De mange sjældne arter i Nørlevkæret er truede af ændret driftsform og den naturlige 

vegetationsudvikling. Næst efter afvanding peger flere undersøgelser på tilgroning som den 

største enkeltstående trussel. En ændring af driftsformen vil betyde, at betingelserne for 

opretholdelse af den lavtvoksende, artsrige vegetation forsvinder, og at den naturlige 

vegetationsudvikling vil forløbe uden påvirkninger.  

 

I forbindelse med overvejelserne om en fredningssag i 1983 blev der udarbejdet en grundig 

beskrivelse af fredningsområdet. Efterfølgende løbende overvågning har gjort, at området i 

dag er yderst veldokumenteret. Det har vist sig, at de botaniske forekomster i det store 

område har været stabile gennem årene, dog med bestandssvingninger blandt især 

orkidéerne. I det mindre område, hvor ingen drift har fundet sted de sidste mindst 30–40 år er 

floraen stærkt truet af tilgroning. Inden for de sidste 5 år er således 2 arter orkidéer 

forsvundet.  

 

Unik ekstremrigkærflora 

Nørlevkærets rigkærvegetation er meget 

afvekslende sammensat alt efter 

jordbunds- og hydrologiforholdene. Hvor 

jordens kalkindhold (forekornster af 

skalgrus) stedvist ikke eller kun i svagere 

grad er tilgængelig for kærvegetationen, 

skifter denne karakter. De dominerende 

arter viser hen imod overgangskærtyper. 

Indholdet af egentlige kalkyndende arter er 

her vigende.  

 

De mest artsrige områder huser en næsten 

overvældende rigdom af planter. 

Nørlevkærets rigkærsflora er usædvanlig 

artsrig og indholdet af sjældne og meget 

sjældne plantearter er meget højt. Der er i 

Nørlevkæret i alt registreret ca. 220 

plantearter. I juni og juli overvældes man 

af det rige orkidéflor. Hele 8 arter findes, 

og selv om orkidéer er kendt for at kunne 

udvise store årlige bestandssvingninger, så 

er det betagende at se så rig en orkidéflora 

bestående af mygblomst (40 – 1.000), 

pukkellæbe (15 – 100), klit-gøgeurt (100), 

kødfarvet gøgeurt (200), plettet gøgeurt 

(100), bakke-gøgelilje (25), sump-hullæbe 

(>20.000) samt vendsyssel-gøgeurt 
3 Leverurt 
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(1.000). Det er interessant at bemærke, at vendsyssel-gøgeurt ved siden af normalfarven, 

mørk purpurrød, på denne lokalitet også forekommer i en rosa farvevariant (> 15 % af 

bestanden). 

 

Blandt øvrige meget sjældne arter findes halvgræsset sort skæne, der inden for et ca. 150 m2 

stort område nær den tidligere kommunegrænse ved Hølsgård Rende hører til de dominerende 

arter (40-50 tuer). Bredbladet kæruld, der i Danmark er gået meget tilbage og nu kun har få 

voksesteder, findes fåtalligt. Liden padderok, der kan være meget svær at erkende blandt de 

øvrige arter af padderok, har en fin bestand. Det samme gælder den undseelige 

karsporeplante dværg-ulvefod, som i Danmark kun er kendt fra det nordlige og vestlige 

Jylland. Den vokser hvor vegetationer en mest nedbidt samt på små tuer ofte sammen med 

pukkellæbe. 

 

Af øvrige sjældne/ualmindelige planter kan nævnes den kødædende vibefedt (> 500), den lille 

bregne slangetunge, knude-firling, en kæmpe population af hjertegræs, fladtrykt- og 

fåblomstret kogleaks, leverurt, vinget perikon, klit- og sand-siv, eng-troldurt, strand-

tusindgylden samt spyd-pil. Af de 17 registrerede arter af star (halvgræsser) tilhører dværg-, 

krognæb-, loppe-, skede-, trindstænglet-, blågrøn og tvebo star til denne kategori. 

 

 
   4 Sort skæne 

Grønklittens flora  

I Nørlevkæret – specielt i det store område – findes adskillige klitter/indsander (grønklit) 

mellem kærområderne. Det gælder især den østligste del op mod Stenalderkystskrænten 

(Lien). Bevoksningen på klitterne er sammenhængende og med dominans af sand-hjælme, 

havtorn, håret høgeurt, alm. mælkeurt, sand-star, klit-svingel og blød filtrose, hvilket er med 

til at sikre stabiliteten i området. Floraen er tørketolerant og rummer overdrevsvegetation. 

Indsanderne giver mulighed for, at planterne har mulighed for at finde den eksponering og 

fugtighed, der passer bedst.  
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Kreaturernes græsning i det store o 

mråde gør, at store dele af 

indsanderne bliver gnavet godt ned, 

således at mange lave, lyskrævende 

planter kan vokse her. Derfor findes 

mange planter, som lokalt er 

almindelige i Vendsyssels klitterræn, 

men ualmindelige i indlandet og på 

landsplan. Det gælder sand-rottehale, 

klit-kambunke, sand-frøstjerne og 

sand-star. De samme arter findes i det 

mindre område, men her er de truet af 

tilgroning med især store populationer 

af havtorn og stedvist rynket rose. 

 

På specielt de afgræssede 

klitter/indsander findes også en 

enestående flora med sjældne/meget 

sjældne arter. Det gælder følgende 

arter: Pyramide-læbeløs, vår-potentil, 

nikkende kobjælde og klit-vintergrøn. 

Af ualmindelige arter findes bakke-

tidsel, bakke-nellike, hundetunge, 

kattefod og noget overraskende findes 

også tredelt egebregne samt lav 

skorsoner, der begge normalt hører til 

i andre plantesamfund. 
 
 
 

 

 

Nørlevkærets 10 rødlistearter 

I Nørlevkæret findes hele 10 rødlistede plantearter. Disse er 

 

 Mygblomst. Ud over at den er rødlistet som Moderat truet (EN), er den fredet og står på 

habitatdirektivets bilag II og IV samt CITES/Washingtonkonventionens liste II, bilag A. 

Arten er truet både i Danmark, Norden og Europa. 

 Pukkellæbe. Rødlistet Moderat truet (EN). Arten er meget sjælden og fredet og er 

omfattet af CITES/Washingtonkonventionens liste II, bilag B.  

 Klit-Gøgeurt. Rødlistet Moderat truet (EN). Denne fredede orkidé har kun 5-6 danske 

voksesteder. 

 Hvidgrå Draba. Rødlistet Sårbar (VU). Pæn bestand på klitterne/indsanderne også  

 udenfor Nørlevkæret. 

 Sort Skæne. Rødlistet Sårbar (VU). Arten har kun 5-6 danske voksesteder. 

 Dværg-Ulvefod. Arten er ikke rødlistevurderet siden ”Rødliste 1997 over planter og dyr i 

Danmark”. Her er den rødlistet som Sårbar (V). Meget sjælden i Danmark. 

 Vendsyssel Gøgeurt. Rødlistet Næsten truet (NT). I Danmark forekommer den 

udelukkende i Vendsyssel. Arten er fredet. 

 Bredbladet Kæruld. Rødlistet Næsten truet (NT). Meget sjælden. Er forsvundet fra 

mange voksesteder. Få tilbage. 

 Bakke-Gøgelilje. Rødlistet Næsten truet (NT). Arten er fredet. 

 Liden Padderok. Rødlistet Næsten truet (NT).  

 

 

  

5 Dværg-ulvefod 
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Krybdyr 

I Nørlevkæret er registreret hugorm, skovfirben og ikke mindst en stor population af 

markfirben, som er på Habitatdirektivets bilag IV. Danmark er forpligtet til at skabe gunstig 

bevaringsstatus for bilag IV arterne. 

 

Padder 

I Nørlevkæret er registreret skrubtudse og en stor population af spidssnudet frø, der er på 

Habitatdirektivets bilag IV. Bilag IV arten løgfrø er registreret i Skallerup Indlandsklitter 

umiddelbart øst for Nørlevkæret og forventes også at findes i området omkring Vandplasken.  

Strandtudsen er i flere år er hørt i Vandplasken, og den må forventes at raste og fouragere 

inden for fredningsforslagets areal. 

 

Fugle 

Området rummer ynglende Sortstrubet Bynkefugl (NT). 

 

Sommerfugle 

Hedepletvinge blev senest fundet i området i 1992. En eftersøgning i 2005 faldt negativt ud. 

Der forekommer mange andre rødlistede dagsommerfugle i området, bl.a. Isblåfugl (NT), Klit-

Perlemorsommerfugl (VU), Spættet Bredpande(VU) og Okkergul Pletvinge(VU). Sortbrun 

Blåfugl som er kritisk truet, er observeret i området i år. Den findes kun i Vendsyssel, med en 

udbredelse omtrent fra Skiveren/Kandestederne og ned til omkring Lønstrup. 

 

Svampe 

Området rummer flere rødlistede svampearter samt en del spændene mosser. 

 

 
  6 Bestand af vendsyssel-gøgeurt 

 

Landskabsformer og geologi 

I det nordvestlige Vendsyssel omkring Hjørring udgør aflejringer fra det højarktiske senglaciale 

marine Yoldiahav størstedelen af overfladen. Den relativt højtliggende flade er gennemskåret 

af vandløb, der i forskellig grad har gravet sig ned i overfladen. 
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Ud mod Vesterhavet har Stenalderhavet (Littorinahavet) udgravet små lavere liggende 

terrasser i Yoldiahavets aflejringerne og aflejret marine sand- og lerlag på terrasserne. 

Nørlevkær-terrassen, som er ca. 1 km bred, er afgrænset mod øst af en ret høj kystklint: Lien, 

der er furet af erosionskløfter og tæt bevokset af havtorn. Lien fortsætter i en bue ca. 5 km 

mod syd til Lønstrup og mod nord op mod Liver Å. 

  

I den nuværende kystklint mod Vesterhavet ses et snit i den øvre del af Littorinaaflejringerne. 

De består af lagdelt, ret finkornet, sand. De lerede Yoldiahavaflejringer, der må formodes at 

ligge under Littorinaaflejringerne, er ikke blottede i kystklinten, men betinger tilstedeværelsen 

af moser og søer i området. 

  

Ud mod kysten findes der en høj klit af flyvesand og terrassen er mere eller mindre dækket 

med yngre flyvesand, hvilket betinger, at overfladen er ret ujævn. 

 

Naturpleje og naturplejeaftaler 

I Nørlevkæret foreligger der en deklaration om at det store rigkærsareal skal afgræsses med et 

nærmere bestemt antal dyreenheder, og arealet har gennem flere år været græsset med 

kreaturer. Græsningen er ekstensiv og betyder, at naturplejen på arealet er tæt på det 

optimale. I nogle delområder er der dog tegn på, at græsningstrykket er for lavt, og i disse 

områder kan afgræsningen med fordel suppleres med slåning eller høslæt. Græsning med 

heste vil kunne give øget variation og medføre øget dynamik og øgede spiremuligheder i 

blottet sand. Derfor bør det overvejes at blande heste og kreaturer. Der skal stadig være fokus 

på at græsningen er ekstensiv.  

 

Der sker langsomt tilgroning med havtorn. Tilgroningen har dog endnu ikke et omfang, som 

kræver en indsats i form af rydning i det store område. Hvis tilgroningen i fremtiden vurderes 

at udgøre et problem, bør rydningerne ske i rotation, så der kun ryddes et begrænset areal ad 

gangen. Det lille område er dog under stærk tilgroning og kræver akut rydning. 

 

Som ved Vandplasken har plejen været praktiseret på samme måde i adskillige år. Resultatet 

er et område med høj botanisk værdi. På den baggrund bør man være varsom, hvis der 

ændres på plejen. 

 

Det er altafgørende, at afgræsningen fortsættes, ellers vil den sårbare flora drukne i græs. 

Afgræsning af arealet i fredningsforslaget kan med fordel ske i sammenhæng med nogle af 

naboarealerne. Det vil give den fordel, at dyrene kan finde tørre partier og skygge, ligesom det 

vil gøre det lettere at regulere græsningstrykket. 
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  7 Naturpleje 

 

3. Frednings- og planlægningsmæssige forhold 
 

Afgrænsning 

Fredningsområdet dækker et areal på 21,04 ha, som hovedsageligt er § 3 registreret som 

mose og med § 3 registrerede overdrev på de højestliggende arealer. 14,7 ha er endvidere 

udpeget som EF-habitat område nr. 6 for Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å. 

Udpegningsgrundlaget fremgår af bilag 4 og handleplanen er vedlagt som bilag 5. Der er 2 

lodsejere på matriklen. Fredningens afgrænsning er bestemt ud fra udformningen af matrikel 

11 i. Fredningen vedrører kun denne ene matrikel, og de dele af matriklen, der er udlagt til 

veje og sommerhusgrunde er ikke medtaget. Fredningsforslagets afgrænsning og de § 3 

beskyttede områder fremgår af kortbilag 1.  

 

Natura2000-interesser 

Ca. 14,7 ha af fredningsområdet er omfattet af habitatområde nr. 6 Kærsgård Strand, 

Vandplasken og Liver Å.  

 

Habitatområdet består af et varieret klitlandskab, både på hævet havbund og oven for 

stenalderhavets kystlinje. Andre steder langs nordvest-Vendsyssels kyst er dette landskab ikke 

synligt på grund af enten sommerhusområder eller klitplantager. Området gennemskæres af 

Liver Å og tidligere forløb har efterladt afsnørede småsøer og kær. Området rummer også en 

række lavvandede søer i klitlavningerne. 

 

Klitterne er overvejende kalkholdige og meget artsrige. De store klitlavninger rummer mange 

forskellige naturtyper og plantesamfund: Permanente søer, bl.a. flere lobeliesøer, temporære 

søer med små amfibiske planter, rigkær, tagrør-sump og vældprægede enge og moser. Flere 
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af disse har en helt unik flora og fauna, og området er sandsynligvis det område i Danmark 

med flest sjældne og halvsjældne plantearter. 

 

Området er udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper. I rigkær og væld findes bl.a. 

to af landets største bestande af bilag II-arten mygblomst, store bestande af de for naturtypen 

karakteristiske plantearter sort-skæne, bredbladet kæruld og mosset mørk knappenålmos 

(Catoscopium nigritum, landets eneste kendte voksested), bilag II-sneglen kildevælds-

vindelsnegl samt store bestande af ansvarsarten vendsyssel-gøgeurt og orkideen pukkellæbe. 

Store dele af klitterne er domineret af buske, især havtorn og enebærkrat. Området er rigt på 

insekter og er en af landets bedste dagsommerfuglelokaliteter (med flest arter), ligesom der 

yngler flere sjældne fuglearter. 

 

Kommunen har i december 2012 udarbejdet en handleplan for området. Handleplanen er en 

udmøntning af Natura2000-planen og er vedlagt som bilag 5. 

 

Indsatsen i handleplanen har to hovedpunkter: Sikring og forbedring af nuværende lysåbne 

naturforekomster ved fortsat rydning, samt sikring af passende ekstensiv drift. Sikring af 

lysåbne forhold i klitnaturtyper sker ved rydning af opvækst, en passende vedvarende drift og 

pleje samt en indsats over for invasive plantearter på naturtyperne. For de vandafhængige 

naturtyper vil det desuden være afgørende at sikre god hydrologi. Levesteder for arterne 

mygblomst, kildevældsvindelsnegl, odder, hav- og bæklampret sikres og udvides om muligt. 

Hedepletvinge sikres potentielle levesteder. Der foretages en sammenkædning af 

forekomsterne af små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder for arter. 

Skovnaturtyper sikres ved indgåelse af aftaler. 

 

Idet fredningsforslaget og handleplanen har enslydende formål, er det ikke nødvendigt at lave 

en konsekvensvurdering af fredningsforslagets indvirkning på Natura2000 området. 

 

 
  8 Fredningsområdet set fra den gamle litorinaskrænt. 
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Eksisterende fredninger 

Fredningsområdet er i sin helhed omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som mose og 

overdrev. Et § 3 beskyttet vandløb passerer fra Vandplasken og gennem en mindre del af 

fredningsområdets nordvestlige hjørne. Der er ingen strandbeskyttelseslinje på arealet, da 

kysten har været udsat for erosion. 

 

Den østligste del af fredningsforslaget er allerede omfattet af fredning. Den eksisterende 

fredning angår arealet langs Stenalderhavets kystskrænt ”Lien”, som er fredet ved 

Overfredningsnævnets kendelse af 26. august og 25. november 1963. Fredningen fremgår af 

kortbilag 1. Fredningen sikrer, at arealerne bevares uændrede, idet der er forbud imod 

terrænændring, bebyggelse, campering mv. Arealerne kan fortsat anvendes til græsning. 

Fredningen sikrer, at arealerne er offentligt tilgængelige.  

 

For at lette den efterfølgende administrative opgave foreslås den eksisterende fredning 

ophævet fsa. matr. nr. 11i, Skallerup Præstegård, Skallerup og erstattet af denne frednings 

bestemmelser, idet fredningsformålet i denne sag modsvarer den gældende fredning. 

 

De nord for liggende, tilstødende arealer er også omfattet af fredning. Det er fredningen for 

Kærsgård Strand (alias Vandplasken), der blev fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 

12. marts 1962. Fredningens formål er stort set enslydende med Lien-fredningen. 

 

Zonestatus 

Fredningsområdet er udlagt som sommerhusområde.  

 

Kommuneplanforhold 

I Kommuneplan 2013 opstiller kommunen en række mål for landskabet samt strategier, der 

skal omsætte mål for udviklingen i landskabet til handlinger og synlige resultater. I det 

fremadrettede arbejde med landskabet i Hjørring kommune har Byrådet valgt, at de 

nedenstående retningslinjer skal omfatte Nørlev Kæret. 

 

 Kystzoneområde A og B 

 Skovrejsning uønsket 

 Økologiske forbindelser 

 Naturbeskyttelsesinteresser, særligt værdifuldt naturområde 

 Geologisk interesseområde 

 Særligt bevaringsværdige landskaber 

 Lavbundsarealer 

 Vandløb 

 

Retningslinjerne er et udtryk for områdets store natur- og landskabsværdier, og at kommunen 

skal arbejde for at disse værdier bevares eller forbedres. 

 

I kommuneplanen er området udlagt som sommerhusområde (Kommuneplanramme 

900.6110.35).  

 

Lokalplanforhold 

Fredningsområdet er omfattet af lokalplan 480.7 for områder til sommerhusformål  nord for 

Nørlev Strandvej. Formålet er at sikre, at området anvendes til sommerhusbebyggelse. 

Lokalplanen træffer bestemmelser om husenes omfang, udseende og placering og om veje og 

fælles friarealer. Lokalplanen bestemmer også, at det naturlige terræn ikke må ændres. 

Lokalplanen blev vedtaget i 1995.  

 

Fredningsområdet er i lokalplanen udlagt som fællesareal for grundejerforeningen. Som følge 

heraf er der allerede i dag offentlig adgang og fri fladefærdsel. 
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Fredningsområdet er endvidere omfattet af lokalplan nr. 480.7a, som er et supplement til 

lokalplan 480.7. Lokalplanen omhandler brug af tagmaterialer. 

 

Øvrige planforhold 

Der blev i 1983 tinglyst deklarationer for arealet nord for Søslangevej og på de tre nordligste 

grunde af sommerhusudstykningen (det store areal). Deklarationerne indeholder 

bestemmelser om hegning, græsning og forbud mod udledning af spildevand i 

moseområderne. De bestemmer endvidere, at bebyggelse på de tre sommerhusgrunde skal 

placeres så langt mod sydøst som muligt.  

 

Deklarationerne var det kompromis, som man kunne nå frem til i forbindelse med realiseringen 

af udstykningsplanerne i 1983. Deklarationen beskriver, at arealet nord for Søslangevej skal 

afgræsses efter et nærmere specificeret græsningstryk. Imidlertid er overholdelsen af 

deklarationen mindre sikker i forbindelse med et ejerskifte, hvor der er mulighed for en 

ændring af interesserne for området. 

 

 

 
  9 Fredningsområdet med "Vandplasken" i baggrunden. 
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4. Forslag til fredningsbestemmelser 
 

§ 1 Fredningens formål  

- at sikre og forbedre de biologiske værdier, herunder særligt naturtypen ekstremrigkær og 

grønklit. Formålet er i særlig grad at bevare og fremme områdets naturtyper for derigennem at 

sikre og fremme det artsrige plante- og dyreliv.  

- at sikre de landskabelige og geologiske værdier i området.  

- at sikre offentlighedens adgang til området ved fri fladefærdsel under hensyntagen til plante- 

og dyrelivet.  

- at medvirke til at opfylde Danmarks internationale forpligtelser i forhold til Natura 2000 

område nr. 6.  

 

§ 2 Bevaring af området  

Fredningsområdet skal bevares i sin nuværende tilstand af ekstremrigkær i naturlig vekslen 

med grønklitter.  

 

§ 3 Arealernes drift og anvendelse  

Arealernes drift skal tilrettelægges, så den opfylder fredningens formål.  

 

Arealerne må ikke omlægges, jordbehandles, drænes, opdyrkes, tilplantes, gødskes eller 

sprøjtes med bekæmpelsesmidler. Fredningsnævnet kan i særlige tilfælde dispensere til brug 

af bekæmpelsesmidler. I særlige tilfælde skal det være tilladt at foretage rydning med 

maskiner.  

 

§ 4 Bebyggelse  

Der må ikke opføres bebyggelse af nogen art. Undtaget herfra er et primitivt læskur til 

græssende dyr. Læskuret skal placeres diskret i landskabet og fremstå i jordfarver. Skuret må 

ikke overskride en højde på 2,5 m fra terræn til tagryg. Fredningsnævnet skal godkende 

læskuret mht. udseende og placering.  

 

§ 5 Faste konstruktioner og anlæg  

Der må ikke etableres stier, faste anlæg, master eller konstruktioner af nogen art. Der må ikke 

føres luftledninger over arealerne. Der må ikke etableres nogen form for belysning.  

Der må ikke anbringes campingvogne eller lignende, og teltslagning, campering, båltænding 

og lign. må ikke finde sted.  

Etablering af anlæg af nogen art er ikke tilladt.  

Der må alene opsættes almindelige landbrugshegn (trådhegn) til husdyrbrug, og kun hvis 

hegnet ikke begrænser offentlighedens adgangsmuligheder. Hegnene skal holdes i jordfarver. 

Det skal dog være tilladt at etablere vand- og strømforsyning i umiddelbar nærhed af hegnene.  

Ved indgangen til fredningsarealet må der opsættes diskrete informationstavler til formidling af 

fredningen og naturværdierne. Opsætning skal ske på foranledning af plejemyndigheden.  

 

§ 6 Terrænændringer mv.  

Der må ikke foretages terrænændringer af nogen art. Der må ikke fyldes op, graves af eller 

planeres. Råstofferne må ikke udvindes, heller ikke til eget brug.  

Vandløb og kilder må ikke reguleres, uddybes eller hindres i deres frie løb.  

 

§ 7 Offentlighedens adgang  

Området skal som udgangspunkt holdes åbent og tilgængeligt for offentligheden. Dette gælder 

også, når området afgræsses.  
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Plejemyndigheden kan af hensyn til bevarelsen af plante- og dyrelivet fastsætte regler for 

korterevarende begrænsning af offentlighedens færdsel i området.  

Kun færdsel til fods er tilladt.  

 

§ 8 Naturpleje  

Plejemyndigheden gennemfører pleje af det fredede område. For pleje gælder den til hver en 

tid gældende bekendtgørelse om pleje af fredede arealer. Plejen skal foretages med henblik på 

at opnå fredningens formål.  

Uanset § 6 kan plejemyndigheden i henhold til en plejeplan foretage terrænændringer, der 

skønnes egnet til at forbedre forholdene for dyr og/eller planter.  

 

§ 9 Plejemyndighed og plejeplaner  

Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan. Den første plejeplan skal foreligge efter højest 2 

år. Plejeplanen revideres første gang efter 3 år, og herefter hvert 5. år. Plejeplanen skal 

redegøre for plejeforanstaltninger og anlægsarbejder samt eventuelle detailændringer i 

almenhedens adgangsret. Plejeplanen skal udmønte fredningens formål.  

Mål for naturplejen fremgår af § 1.  

Der skal gives grundejere, forpagtere og Danmarks Naturfredningsforening ret til at udtale sig 

om forslaget til plejeplan. Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeplanen, forelægges de 

specifikke uenigheder for fredningsnævnet til afgørelse, jf. den til enhver tid gældende  

bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn.  

 

§ 10 Dispensation  

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte 

ikke vil stride mod fredningens formål, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  

 

§ 11 Delvis ophævelse af eksisterende fredning  

Overfredningsnævnets kendelse af 26. august og 25. november 1963 om fredning af Lien 

ophæves på matr. nr. 11i, Skallerup Præstegård, Skallerup med gennemførelsen af 

nærværende fredning. 

 

 
  10 Bredbladet kæruld 
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Bilag 2: Budgetoverslag 

 
 

 
 
Dato: 16. december 2013 
Sagsbehandler: Christina Steenbeck, 31 19 32 48, cst@dn.dk 
 

 

 
 

 

 
Budgetoverslag for Nørlevkæret i Hjørring Kommune 
 

Areal Regulering Erstatning pr. 
ha 

Antal ha I alt kr. 

 
Arealer omfattet af 
naturbeskyttelseslovens 
§§ 3, 15 og 16, 
fredskovspligtige arealer, 
samt allerede fredede 
arealer 

 

 
Forbud mod 
tilstandsændringer 

 
0 kr. 

 
21,04 

 
0 

 
I alt 

   
21,04 

 
0 kr. 
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 Bilag 3: Habitatområdets udpegningsgrundlag 

 

1013  Kildevælds-vindelsnegl (Vertigo geyeri) 

1065  Hedepletvinge (Euphydryas aurinia) 

1095  Havlampret (Petromyzon marinus) 

1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 

1355  Odder (Lutra lutra) 

1903  Mygblomst (Liparis loeselii) 

2110  Forstrand og begyndende klitdannelser 

2120  Hvide klitter og vandremiler 

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

2160  Kystklitter med havtorn 

2170  Kystklitter med gråris 

2190  Fugtige klitlavninger 

2250  * Kystklitter med enebær 

3110  Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 

3130  Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 

3140  Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 

3150  Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 

3260  Vandløb med vandplanter 

3270  Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter 

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

6430  Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 

7220  * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 

7230  Rigkær 

91E0  * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
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Bilag 4: Natura 2000-handleplan 
 

 
Kolofon 
 

 

Titel: Natura 2000-handleplan 2009-2015 for N6 Kærsgård Strand, Vandplasken og 

Liver Å     

Udgiver: Hjørring Kommune 

 Nørregade 2 

 9800 Hjørring 

 www.hjoerring.dk  

 

  

År: 2012    

  

Forsidefoto: Hjørring Kommune  

    

  

 

 

 

 

 

Må citeres med kildeangivelse 

http://www.hjoerring.dk/
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Baggrund 
 

Der er udarbejdet statslige Natura 2000-planer for 246 Natura 2000-områder, som kan findes her: 

Natura 2000-plan.  

 

Denne handleplan er en udmøntning af Natura 2000-plan for område nr. 6, Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å.  

 

Handleplanen er udarbejdet af Hjørring Kommune. 

 

Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område på land og 

kystnære områder - bortset fra skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Hver kommune sikrer gennemførelse for sit 

område inden udgangen af år 2015. 

 

Naturstyrelsen er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 

Naturstyrelsen sikrer gennemførelse af disse dele af handleplanen inden udgangen af år 2021.  

 

Naturstyrelsen er offentlig lodsejer og gennemfører Natura 2000-planen direkte i sin drifts- og plejeplan. Der er 

resuméer af disse drifts- og plejeplaner i bilag 4. Herudover indgår denne drifts- og plejeplanlægning for offentlige 

arealer kun i handleplanens bilag 2. 

 

Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 932 af 24/9 2009), bekendtgørelse 

nr. 1117 af 25/11 2011 om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner og bekendtgørelse nr. 1116 25/11 2011 

om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning. 

 

Det fremgår af lovgivningen: 

 

 at en handleplan skal indeholde:  

- en prioritering af handleplan-myndighedens forventede forvaltningsindsats i planperioden 

- en angivelse af mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter 

- de forventede metoder og forvaltningstiltag, som handleplan-myndigheden vil tage i brug for at 

forbedre naturtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstatus 

 at en handleplan ikke må stride imod retningslinjer fastsat i den statslige Natura 2000-plan. 

 at en handleplan skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen ikke 

foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i 

forbindelse med gennemførelse af handleplanen.  

 

Alle myndigheder skal i deres arealdrift, naturforvaltning eller ved udøvelse af deres beføjelser i henhold til 

lovgivningen i øvrigt lægge Natura 2000-planen og -handleplanen til grund.  

 

I handleplanen anvendes en række Natura 2000-begreber m.m., som er defineret nærmere i bilag 5. 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/
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Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan 

Natura 2000-område nr. 6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å. 
 

Områdebeskrivelse  
Området består af et varieret klitlandskab, både på hævet havbund og oven for stenalderhavets kystlinie. Andre steder 

langs nordvest Vendsyssels kyst er dette landskab ikke synligt på grund af enten sommerhusområder eller klitplantager. 

Området gemmenskæres af Liver Å og tidligere forløb har efterladt afsnørede småsøer og kær, området rummer også en 

række lavvandede søer i klitlavningerne.  

Klitterne er overvejende kalkholdige og meget artsrige. De store klitlavninger rummer mange forskellige naturtyper og 

plantesamfund: Permanente søer, bl.a. flere lobeliesøer, temporære søer med små amfibiske planter, rigkær, tagrør-

sump og vældprægede enge og moser. Flere af disse har en helt unik flora og fauna, og N6 er sandsynligvis det område 

i Danmark med flest sjældne og halvsjældne plantearter.   

 

Vigtigste naturværdier  
Området er udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper.  

I rigkær og væld findes bl.a. to af landets største bestande af Bilag II-arten mygblomst, store bestande af de for 

naturtypen karakteristiske plantearter sort-skæne, bredbladet kæruld og mosset mørk knappenålmos (Catoscopium 

nigritum, landets eneste kendte voksested), Bilag II-sneglen kildevælds-vindelsnegl samt store bestande af ansvarsarten 

vendsyssel-gøgeurt og orkideen pukkellæbe. Store dele af klitterne er domineret af buske, især havtorn og enebærkrat. 

Området er rigt på insekter og er en af landets bedste dagsommerfuglelokaliteter (med flest arter), ligesom der yngler 

flere sjældne fuglearter. 

 

Trusler mod områdets naturværdier  
Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne mod udpegningsgrundlaget er 

registreret.  

Mange af de naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, vurderes at være påvirket af atmosfærisk 

kvælstofdeponering (eutrofiering). Flere steder er der problemer med tilgroning med vedplanter og høje urter og 

græsser, især problemarten bjergrørhvene pga. den høje belastning med luftbåren kvælstof og manglende pleje, ligesom 

invasive arter er en trussel for naturværdierne flere steder i området. Dræbersnegl udgør en potentiel stigende trussel for 

områdets sjældne plantearter. De våde naturtyper er flere steder truet af udtørring som følge af dræning og grøftning. 

Vandkvaliteten i Liver Å er dårlig og ofte ramt at giftuheld.  

 

Målsætning  
Det overordnede mål for Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å er, at de lysåbne naturtyper sikres en god-høj 

naturtilstand, at levestederne for arterne sikres og om muligt sammenbindes eller udvides, at de meget artsrige rigkær 

samt bestande af mygblomst og kildevældsvindelsnegl prioriteres, samt at få god vandkvalitet og en artsrig 

undervandsvegetation i søer og vandløb, så de bliver et godt levested både for lampretter og odder.  

Der er foretaget en prioritering af sammenhængende arealer med rigkær og grønklit på bekostning af havtornklit og til 

dels enebærklit samt odder.  
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Indsats  

Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan:  

Indsats  Stort 

omfang  

Mindre 

omfang  

Undersøges 

nærmere  

Ikke anvendt  

Rydning, fjernelse af uønsket 

opvækst Herunder bekæmpelse 

af invasive arter  X  

   

Forbedring af hydrologi Fx 

ved at standse dræning, 

genoprette vandløb, fjerne diger  
X  

   

Ekstensiv drift Fx indførsel 

eller opretholdelse af græsning, 

høslet mm.  
X  

   

Sikring af arealer Sikring af 

natur der ikke pt. er beskyttet 

(fx stenrev og skovnatur)  
X  

   

Reducere forstyrrelser Fx 

færdsel, sejlads og jagt  

   
X  

Forbedring/sikring af 

levesteder Fx ved etablering af 

vandhuller, sikring af redetræer 

eller større fouragerings- eller 

yngleområder   

 

X  

  

 

Indsatsen i denne plan vil have to hovedpunkter: sikring og forbedring af nuværende lysåbne 

naturforekomster ved fortsat rydning, samt sikring af passende ekstensiv drift.  

Sikring af lysåbne forhold i klitnaturtyper sker ved rydning af opvækst, en passende vedvarende 

drift og pleje samt en indsats over for invasive plantearter på naturtyperne. For de vandafhængige 

naturtyper vil det desuden være afgørende at sikre god hydrologi. Levesteder for arterne 

mygblomst, kildevældsvindelsnegl, odder, hav- og bæklampret sikres og om muligt udvides. 

Hedepletvinge sikres potentielle levesteder. Der foretages en sammenkædning af forekomsterne af 

små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder for arter. Skovnaturtyper sikres ved indgåelse 

af aftaler. 



10 

 

Mål for planperioden  

(Natura 2000-planens indsatsprogram) 

 
Natura 2000-planens indsatsprogram er bindende retningslinjer for handleplanen i første planperiode, og anvendes 

derfor som handleplanens mål. Dette indsatsprogram skal være gennemført med udgangen af år 2015, dog år 2021 

for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Indsatsprogrammet vedrører alene naturtyper og arter, som er på 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, jf. bilag 1.  

 

Indsatsprogrammet er på side 21 i Natura 2000-planen.  

 

Her er et sammendrag af Natura 2000-planens indsatsprogram:  

 

Naturtyper 

 De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje  

 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi og god vandkvalitet i klitlavninger 

(2190), rigkær (7230), tidvis våd eng (6410), kildevæld (7210), 

 Invasive arter som rynket rose, bjerg-fyr, klit-fyr, sitka-gran og stjerne-bredribbe bekæmpes efter den 

bedst tilgængelige viden og deres spredning forebygges. 

 Forekomsterne af grå-grøn klit (2130), surt overdrev (6230), tidvis våd eng (6410), kildevæld (7210) og 

rigkær (7230) søges udvidet og sammenkædet hvor de naturgivne forhold gør det muligt 

 Der skal ske udvidelse af rigkær (7230) med ca. 15 ha, hvor de naturgivne forhold gør det muligt. Det skal 

primært ske ved udvidelse og sammenbinding af højt målsatte forekomster. 

 Der skal ske udvidelse af surt overdrev (6230) med ca. 1 ha 

 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er omfattet af lovgivningen, sikres mod 

ødelæggelse. 

 Sikring af skovnaturtyper er ikke relevant på de arealer hvor kommunen er handleplanmyndighed. 

 

Arter 

 Der sikres den mest hensigtsmæssige hydrologi på levesteder for mygblomst, kildevældsvindelsnegl 

 Der skal sikres velegnede levesteder for mygblomst og kildevældsvindelsnegl ved at sikre og genskabe 

rigkær med ekstensiv drift. Der sikres mindst 3 levesteder for mygblomst der er af en sådan kvalitet og 

størrelse at der som minimum kan opretholdes en levedygtig bestand 

 Potentielle levesteder for hedepletvinge sikres. Arealer med tidvis våd eng og andre levesteder for 

hedepletvinge sikres og udvides / sammenkædes hvis muligt. 

 Levesteder for kildevældsvindelsnegl og mygblomst søges udvidet og sammenkædet hvor de naturgivne 

forhold gør det muligt. 

  

Indsatser som forventes gennemført via anden planlægning end handleplanen: 

 

Husdyrgodkendelsesloven: Reduktion af kvælstof-deposition fra luften på områdets naturtyper sker ved 

administration af denne lov. 

 

Vandplanen: Regulerer tilførslen af næringsstoffer til søer og vandløb. Sikrer vandløb gode fysiske forhold og 

kontinuitet. Dette vil samtidig begunstige forekomsten af odder, hav- og bæklampret. Dette sker ved at sikre 

tilfredsstillende vandrings og fourageringsmuligheder, fri vandring i og til vandløbet, velegnede gydebanker til 

lampretter samt ved fjernelse af væsentlige negative fysiske påvirkninger f.eks. i form af spærringer. 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer
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Forventede metoder og forvaltningstiltag  
 

Her angives de metoder og forvaltningstiltag, som forventes at skulle anvendes for at opfylde handleplanens mål. Der 

angives ikke metoder og forvaltningstiltag for offentlige arealer, hvor lodsejerne selv udarbejder drifts- og plejeplaner 

for at gennemføre Natura 2000-planen. Der henvises til resuméerne af denne offentlige drifts- og plejeplanlægning i 

bilag 4.  

 

Den konkrete indsats på et areal forventes i stort omfang udmøntet ved, at lodsejeren søger om tilskud fra en række 

særlige tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet. For nærmere information henvises til NaturErhvervsstyrelsen 

og – for skovbevoksede arealer – til Naturstyrelsen. 

 

De forventede metoder og forvaltningstiltag angives først for naturtyperne på udpegningsgrundlaget, derefter for 

arterne på udpegningsgrundlaget, jf. bilag 1. 

 
Arealer angivet i nedenstående er potentielle bruttoarealer, der vil blive undersøgt nærmere i planperioden med henblik 

på at vurdere gennemførlighed. Indsatsens præcise omfang i planperioden vil bero på en biologisk, teknisk og 

økonomisk vurdering og vil sikre Natura 2000-planens målopfyldelse ved at:  

 

 Arealer med disse naturtyper indenfor Natura 2000-området ikke går tilbage  

 

 Tilstanden samlet set ikke forringes i denne planperiode.  

 

Hvor der i Natura 2000-planen er angivet eksakte antal hektar, er disse antal også normsættende for handleplanens 

ambitionsniveau og der er således ikke tale om potentielle bruttoarealer. 

 

Naturtyper 
Hovedparten af arealet med naturtyper er kortlagt, og kan ses på hjemmesiden PRIOR 

Der er medtaget et skøn over omfanget af de enkelte metoder og forvaltningstiltag for disse kortlagte arealer, herunder 

et skøn over omfanget af igangværende indsatser, der bidrager til at gennemføre handleplanens mål.  

 

Her beskrives de enkelte metoder og forvaltningstiltag: 

 

Rydning af uønsket opvækst 

På lysåbne naturtyper kan der være behov at rydde træer og buske inden f.eks. græsning eller høslæt kan iværksættes 

samt rydde invasive arter og problemarter. Det drejer sig særligt om følgende naturtyper grå-grøn klit (2130), surt 

overdrev (6230), tidvis våd eng (6410), kildevæld (7210) og rigkær (7230).  

Der skønnes at være behov for mere el. mindre spredt rydning på op til 121 ha af de kortlagte naturtyper, hvoraf ca. 55 

ha skønnes at blive ryddet som led i igangværende projekter.  

 

Forbedring af hydrologi 

Det fremgår af Natura 2000-planens indsatsprogram, at der skal ”sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige 

hydrologi i arealer med klitlavninger (2190), rigkær (7230), tidvis våd eng (6410), kildevæld (7210). De 

hydrologiske forhold vil typisk blive forbedret ved at afbryde dræn eller afvandingsgrøfter i et område. Der er ikke 

identificeret specifikke dræn og grøfter i området der kan forklare hele årsagen til den uhensigtsmæssige hydrologi. 

Der skønnes derfor at være behov for at identificere tiltag der kan være med til at forbedre de hydrologiske forhold 

på op til 16 ha af de kortlagte naturtyper. Igangværende projekter skønnes ikke at have direkte effekt på forbedring 

af hydrologien.  

 

Græsning eller høslæt  

Hovedparten af de lysåbne naturtyper forventes plejet med ekstensiv græsning og/eller høslæt. Det drejer sig særligt om 

følgende naturtyper grå-grøn klit (2130), surt overdrev (6230), tidvis våd eng (6410), kildevæld (7210) og rigkær 

(7230). Der skønnes at være behov for græsning og/eller høslæt på op til 111 ha af de kortlagte naturtyper, hvoraf ca. 50 

ha skønnes allerede at være omfattet af eksisterende aftaler eller lignende om græsning/høslæt for hele 1. plan periode. 

 

Arter 
Indsatsen for naturtyperne forventes i væsentligt omfang at bidrage til at sikre velegnede levesteder for arter på 

udpegningsgrundlaget.  

Derudover forventes tiltag jf. vandplanen at sikre velegnede vandrings og fourageringssteder  

http://naturerhverv.fvm.dk/
http://www.nst.dk/
http://prior.dmu.dk/
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Prioritering af den forventede forvaltningsindsats 
 

Indsatsen i 1. planperiode skal standse tilbagegangen for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. I Natura 2000-

planen er dette mål udmøntet i fire sigtelinjer: 

1. Sikring af tilstanden af eksisterende naturarealer og arter 

2. Sikring af de små naturarealer 

3. Sikring af naturtyper og levesteder som ikke er beskyttede 

4. Indsats for truede naturtyper og arter 

De fire sigtelinjer lægger niveauet for den indsats, som handleplanmyndighederne skal gennemføre, og er udtryk for 

den nationale prioritering i 1. planperiode.  

 

I første planperiode gælder indtil videre den med Grøn Vækst afledte nationalpolitiske præmis om frivillighed i Natura 

2000-indsatsen, hvilket også er baggrunden for økonomiaftalen for 2013 ml. regeringen og KL, der lægger de 

økonomiske rammer for den kommunale Natura 2000-indsats.  

 

Her beskrives de dele af indsatsprogrammet, som handleplanmyndighederne forventes at gennemføre med særligt fokus 

og tidligt i planperioden:  

 

Lysåbne naturtyper 

Indsatser for særligt sårbare naturtyper: Grå-grøn klit (2130), surt overdrev (6230), tidvis våd eng (6410), kildevæld 

(7210) og rigkær (7230). Naturtyperne søges sikret, udvidet og sammenkædet. 

 

Pleje og udvidelser: For naturtyperne tidvis våd eng (6410), kildevæld (7210) og rigkær (7230) skal der ske indsats 

vedr. identifikation af de hydrologiske udfordringer. For naturtyperne Grå-grøn klit (2130), surt overdrev (6230), tidvis 

våd eng (6410), kildevæld (7210) og rigkær (7230) kan der endvidere være tale om rydning samt indgåelse af aftaler om 

opretholdelse af eksisterende afgræsning. 
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Forventet effekt  
 

Her beskrives den forventede naturmæssige effekt ved at gennemføre de enkelte aktiviteter.  

Den faktiske naturmæssige effekt for naturtyper og arter vil løbende blive fulgt i det nationale overvågningsprogram, 

NOVANA.  

 

Lysåbne naturtyper: 
 

- Rydning af uønsket opvækst  
I forbindelse med pleje af lysåbne arealer vil det ofte være nødvendigt at foretage en rydning af 

buske og træer. Det vil typisk være arealer, hvor græsning eller slåning har været enten 

utilstrækkelig eller helt opgivet, og der har indfundet sig uønsket opvækst. Det kan f.eks. være 

havtorn der breder sig uhensigtsmæssigt meget på naturtyper som rigkær og tidvis våd eng . 

Rydningen sikrer, at den flora og fauna, der trives med lysåbne forhold, ikke skygges bort. Desuden 

vil rydning ofte bidrage til at bekæmpe invasive arter som selvsåede nåletræer og rosa rugosa. Det er 

vigtigt, at det ryddede opvækst fjernes for at skabe gode vækstbetingelser for den lysåbne 

vegetation.  

Ved rydning af arealer med stort potentiale for at udvikle ny habitatnatur vil den vegetation, der er 

karakteristisk for naturtypen, kunne indfinde sig efter få år. Det gælder særligt for tidlige 

tilgroningsstadier af naturtyperne.  

 

- Forbedring af hydrologi  
Lukning af grøfter, fjernelse af dræn rør mv. kan være afgørende plejetiltag for våde naturtyper som 

f.eks. rigkær, klitlavning, kildevæld og tidvis våd eng. Dette gælder også for en række arter tilknyttet 

våde naturtyper som f.eks. kildevælds-vindelsnegl og mygblomst. Effekten af de mere naturlige 

vandstandsforhold vil typisk være, at fugtigbundsarterne bliver mere dominerende, og at der 

genindvandrer flere arter tilknyttet våd og fugtig bund. Desuden vil uønsket opvækst af træer og 

buske blive hæmmet, nedbrydning af førnelag vil ophøre og der vil opbygges nyt tørvelag. Det vil 

sikre mindre næringsfrigørelse og CO2-udslip.  

Mere naturlige vandstandsforhold kan være en afgørende forudsætning for, at våde naturtyper som 

f.eks. rigkær, klitlavning, kildevæld og tidvis våd eng kan opnå gunstig bevaringsstatus. Dette 

gælder også for en række arter tilknyttet våde naturtyper som f.eks. kildevældsvindelsnegl og 

mygblomst. Effekten af de mere naturlige vandstandsforhold vil typisk være, at fugtigbundsarterne 

bliver mere dominerende, og at der indvandrer flere arter tilknyttet våd og fugtig bund. Desuden vil 

uønsket opvækst af træer og buske blive hæmmet.  

 

Græsning eller høslæt  
Hovedparten af de lysåbne naturtyper er betinget af græsning eller høslæt. Overlades de til sig selv 

uden drift, vil de gro til i høje urter og græsser og med tiden springe i krat og skov. Det er en 

naturlig proces, men hvis det får lov at ske, vil et stort antal arter blive skygget bort.  

Græsning eller høslæt vil derfor have en stor positiv effekt på de fleste lysåbne naturtyper og vil ofte 

være en forudsætning for gunstig bevaringsstatus. Der er dog enkelte lysåbne naturtyper, som ikke 

eller kun i særlige tilfælde vurderes at have behov for afgræsning eller høslæt. Det drejer sig f.eks. 

om forklit og hvid klit.  

Græsning eller høslæt er et middel til at bekæmpe invasive arter som f.eks. bjørneklo og 

problemarter som f.eks. bjerg-rørhvene.  

Når afgræsning foregår uden eller med begrænset tilskudsfodring eller ved høslæt (d.v.s. med 

fjernelse af den afslåede biomasse), vil effekten være særlig positiv, idet plejen i disse tilfælde både 

sikrer lysåbne forhold og fjerner næringsstoffer fra arealerne.  

 

Ny habitatnatur: 
- Udvidelser af naturtyper 
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Den ny habitatnatur skal typisk sammenbinde små, fragmenterede forekomster af naturtyperne og/eller 

udvide arealet af truede naturtyper. Desuden kan det være for at øge levestederne for truede arter.  

Hvis udvidelserne sker på arealer med et stort potentiale for genskabelse af naturtyper, vil der med den 

nødvendige indsats (forbedring af vandstandsforhold, rydning mv.) og pleje (afgræsning eller høslæt) 

kunne udvikles ny habitatnatur på relativt få år. Det kan f.eks. være arealer, der tidligere har rummet 

naturtypen og som ligger i nær tilknytning til eksisterende arealer med naturtypen. Hvis udvidelsen 

derimod foregår på tidligere landbrugsjord, må udviklingen mod habitatnatur af høj kvalitet forventes at 

tage væsentlig længere tid (ofte flere årtier).  

Den ny habitatnatur skal typisk sammenbinde små, fragmenterede forekomster af naturtyperne og/eller 

udvide arealet af truede naturtyper. Desuden kan det være for at øge levestederne for truede arter.  
 

Arter: 
-  Indsats for arter  
Indsatsen for hovedparten af arterne på udpegningsgrundlaget vil ske gennem den generelle 

naturtypeindsats for de lysåbne naturtyper som beskrevet i afsnittene ovenfor.  

Det forventes, at tilstanden og det samlede areal af levesteder stabiliseres eller øges således, at der er 

grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsmuligheder for odder samt hav- og 

bæklampret. 
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Bilag 1: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag 
 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 6: 

 

 Naturtypenr.               Naturtype 

Handleplan-
myndighed I alt* 

Hjørring Kommune  

2130 Grå/grøn klit 101,8 ha 101,8 ha 

2190 Klitlavning 10,1 ha 10,1 ha 

2250 Enebærklit 1,1 ha  1,1 ha 

6410 Tidvis våd eng 2,0 ha 2,0 ha 

7220 Kildevæld 0,7 ha 0,7 ha 

7230 Rigkær 10,4 ha 10,4 ha 

    

91E0 Elle og askeskov  ej kortlagt 

2110 Forklit  ej kortlagt 

2120 Hvid klit  ej kortlagt 

2160 Havtornklit  ej kortlagt 

2170 Grårisklit  ej kortlagt 

2180 Skovklit  ej kortlagt 

3110 Lobeliesø  ej kortlagt 

3130 Søbred med småurter  ej kortlagt 

3140 Kransnålalge-sø  ej kortlagt 

3150 Næringsrig sø  ej kortlagt 

3260 Vandløb  ej kortlagt 

3270 Å-mudderbanke  ej kortlagt 

6430 Urtebræmme  ej kortlagt 

6230 Surt overdrev  ej kortlagt 

    

1903 Mygblomst   

1065 Hedepletvinge   

1355 Odder   

1013 Kildevældsvindelsnegl   

1095 Havlampret   

1096 Bæklampret   

    

I alt*   126,1 ha 126,1 ha 

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planer i egne drifts- og plejeplaner.  
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Bilag 2: Fordeling af indsats mellem handleplan-myndigheder og 
offentlige lodsejere 
 

I Natura 2000-planens indsatsprogram er der retningslinjer, hvor der er behov for en nærmere afklaring af, hvem der 

følger op på retningslinjerne. Det drejer sig om følgende retningslinjer: 

- Der sikres mindst 3 levesteder for mygblomst 

- Rigkær / tidvis våd eng udvides med ca. 15 ha 

- Surt overdrev udvides med ca. 1 ha 

- Udvidelse af levested for hedepletvinge 

 

Det kan både være handleplan-myndigheder og offentlige lodsejere, der skal følge op på disse retningslinjer. Derfor 

omfatter bilag 2 både private og offentlige arealer (inkl. offentlige arealer, hvor lodsejeren selv udarbejdet drifts- og 

plejeplan).   

 

Der er aftalt følgende opgavefordeling mellem de offentlige lodsejere og handleplan-myndigheder i Natura 2000-

området:  

 

 Handleplan-myndighed 

 

Offentlige lodsejere  Total 

 Hjørring Kommune 

 

Naturstyrelsen Total 

Udvidelse af naturtyper Ca. 16 ha Ca. 0,18 ha Ca. 16,18 ha 

Udvidelse af levesteder for arter Potentielt levested for 

Hedepletvinge og 

Mygblomst. 

Potentielt levested for 

Hedepletvinge og 

Mygblomst. 

Potentielt levested for 

Hedepletvinge og 

Mygblomst. 
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Bilag 3: Strategisk Miljøvurdering 
 

Jævnfør lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering (miljøvurderingsloven) skal der foretages 

en miljøvurdering af planer og programmer, der omhandler fysisk planlægning og arealanvendelse, eller som kan 

påvirke et internationalt beskyttelsesområde væsentligt.  

 

Handleplanens indhold er i vidt omfang baseret på Natura 2000-planens forslag til foranstaltninger. Da den konkrete 

handleplan ikke sætter nye rammer for fremtidige anlægstilladelser end det, der fremgår af Natura2000-planen, vurderes 

handleplanen ikke at være omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

 

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljørapport offentliggøres samtidig med 

offentliggørelsen af natura 2000 handleplanerne.  
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Bilag 4: Resumé af offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner 
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Bilag 5: Forklaring af Natura 2000-begreber m.m.  
 

Begreb Forklaring 
Natura 2000 Natura 2000 er et netværk af områder i EU med særligt værdifuld 

natur. Natura 2000 er en samlebetegnelse for habitatområder og 
fuglebeskyttelsesområder. I Danmark tales om internationale 
naturbeskyttelsesområder, som også rummer Ramsarområder, og 
består af et eller flere af disse særligt udpegede områder. Natura 
2000-områderne kan ses i Danmarks Miljøportal. Der er mere 
information om Natura 2000 på Naturstyrelsens hjemmeside  

Udpegningsgrundlag Udpegningsgrundlaget er en fællesbetegnelse for de arter og 
naturtyper, som findes indenfor et internationalt beskyttelsesområde 
og som er omfattet af listerne i habitatdirektivet eller 
fuglebeskyttelsesdirektivet, som forudsætter udpegning af 
beskyttelsesområder. Du kan finde udpegningsgrundlag her: 
Udpegningsgrundlag. 

Naturtyper 
 

Naturtyperne er defineret nærmere i ”Habitatbeskrivelser, årgang 
2010”. Endvidere er alle danske naturtyper beskrevet på 
Naturstyrelsens hjemmeside.   

Lysåbne terrestriske naturtyper 
 

I Danmark er der 35 lysåbne terrestriske naturtyper: 1210 (Enårig 
vegetation på strandvolde), 1220 (Flerårig vegetation på stenede 
strande), 1230 (Klinter eller klipper ved kysten), 1310 (Vegetation af 
kveller eller andre enårige strandplanter), 1320 
(Vadegræssamfund), 1330 (Strandenge), 1340 (Indlands-
strandenge), 2110 (Begyndende klitdannelser), 2120 (Hvide klitter 
og vandremiler), 2130 (Stabile kystklitter med urtevegetation), 2140 
(Stabile kalkfattige klitter med Empetrum nigrum), 2160 (Kystklitter 
med havtorn), 2170 (Kystklitter med gråris), 2190 (Fugtige 
klitlavninger), 2250 (Kystklitter med enebær), 2310 (Indlandsklitter 
med lyng og visse), 2320 (Indlandsklitter med lyng og revling), 2330 
(Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene), 
4010 (Våde dværgbusksamfund med klokkelyng), 4030 (Tørre 
dværgbusksamfund (heder)), 5130 (Enebærkrat på heder, overdrev 
eller skrænter), 6120 (Tørketålende græsvegetation på kalkrig 
jordbund), 6210 (Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig 
bund), 6230 (Artsrige overdrev), 6410 (Tidvis våde enge), 6430 
(Bræmmer med høje urter), 7110 (Aktive højmoser), 7120 
(Nedbrudte højmoser), 7150 (Lavninger på tørv med 
Rhynchosporion), 7210 (Kalkrige moser og sumpe med hvas 
avneknippe), 7220 (Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand), 
7230 (Rigkær), 7140 (Overgangstyper af moser og hængesæk), 
8220 (Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter), 8230 
(Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter med pionerplantesamfund).  

Sø- og vandløbsnaturtyper 
 

I Danmark er der 7 sø- og vandløbsnaturtyper: 3110 (Kalk- og 
næringsfattige søer og vandhuller), 3130 (Ret næringsfattige søer 
og vandhuller), 3140 (Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger), 3150 (Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter), 3160 (Brunvandede søer og vandhuller), 3260 
(Vandløb med vandplanter), 3270 (Vandløb med tidvis blottet 
mudder med enårige planter).  

Skovnaturtyper I Danmark er der 10 skovnaturtyper: 2180 (Skovklit), 9110 (Bøg på 
mor), 9120 (Bøg på mor med kristtorn), 9130 (Bøg på muld), 9150 
(Bøg på kalk), 9160 (Ege-blandskov), 9170 (Vinteregeskov), 9190 
(Stilkege-krat), 91D0 (Skovbevokset tørvemose), 91E0 (Elle- og 
askeskov).  

Kortlægning Under forarbejdet til Natura 2000-planerne er en række naturtyper 
kortlagt ved en fysisk gennemgang af habitat-områderne. 

http://kort.arealinfo.dk/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_er_Natura_2000/Danske_omraader/
http://www.dmu.dk/fileadmin/Resources/DMU/MYndighedsbetjening/FDC_bio/TeknAnvisn/Habitat-beskrivelser-app4b-ver103.pdf
http://www.dmu.dk/fileadmin/Resources/DMU/MYndighedsbetjening/FDC_bio/TeknAnvisn/Habitat-beskrivelser-app4b-ver103.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/6230+Artsrige+overdrev+eller+gr%C3%A6sheder+p%C3%A5+mere+eller+mindre+sur+bund/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/1210+En%C3%A5rig+vegetation+p%C3%A5+stenede+strandvolde/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/1210+En%C3%A5rig+vegetation+p%C3%A5+stenede+strandvolde/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/1220+Fler%C3%A5rig+vegetation+p%C3%A5+stenede+strande/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/1220+Fler%C3%A5rig+vegetation+p%C3%A5+stenede+strande/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/1230+Klinter+eller+klipper+ved+kysten/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/1310+Vegetation+af+kveller+eller+andre+en%C3%A5rige+strandplanter/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/1310+Vegetation+af+kveller+eller+andre+en%C3%A5rige+strandplanter/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/1320+Vadegr%C3%A6ssamfund+1%29/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/1320+Vadegr%C3%A6ssamfund+1%29/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/1330+Strandenge/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/1340+Indlands+saltenge/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/1340+Indlands+saltenge/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/2110+Forstrand+og+begyndende+klitdannelser/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/2120+Hvide+klitter+og+vandremiler/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/2120+Hvide+klitter+og+vandremiler/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/2130+Stabile+kystklitter+med+urteagtig+vegetation/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/2140+Kystklitter+med+dv%C3%A6rgbuskvegetation/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/2140+Kystklitter+med+dv%C3%A6rgbuskvegetation/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/2160+Kystklitter+med+havtorn/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/2160+Kystklitter+med+havtorn/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/2170+Kystklitter+med+gr%C3%A5ris/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/2190+Fugtige+klitlavninger/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/2190+Fugtige+klitlavninger/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/2250+Kystklitter+med+eneb%C3%A6r/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/2310+Indlandsklitter+med+lyng+og+visse/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/2310+Indlandsklitter+med+lyng+og+visse/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/2320+Indlandsklitter+med+lyng+og+revling/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/2330+Indlandsklitter+med+%C3%A5bne+gr%C3%A6sarealer+med+sandsk%C3%A6g+og+hvene/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/2330+Indlandsklitter+med+%C3%A5bne+gr%C3%A6sarealer+med+sandsk%C3%A6g+og+hvene/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/4010+V%C3%A5de+dv%C3%A6rgbusksamfund+med+klokkelyng/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/4030+T%C3%B8rre+dv%C3%A6rgbusksamfund/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/4030+T%C3%B8rre+dv%C3%A6rgbusksamfund/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/5130+Eneb%C3%A6rkrat+p%C3%A5+heder+overdrev+eller+skr%C3%A6nter/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/5130+Eneb%C3%A6rkrat+p%C3%A5+heder+overdrev+eller+skr%C3%A6nter/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/6120+Meget+t%C3%B8r+overdrevs-+eller+skr%C3%A6ntvegetation+p%C3%A5+kalkholdigt+sand/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/6120+Meget+t%C3%B8r+overdrevs-+eller+skr%C3%A6ntvegetation+p%C3%A5+kalkholdigt+sand/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/6210+Overdrev+og+krat+p%C3%A5+mere+eller+mindre+kalkholdig+bund/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/6210+Overdrev+og+krat+p%C3%A5+mere+eller+mindre+kalkholdig+bund/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/6230+Artsrige+overdrev+eller+gr%C3%A6sheder+p%C3%A5+mere+eller+mindre+sur+bund/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/6410+Tidvis+v%C3%A5de+enge+p%C3%A5+mager+eller+kalkrig+bund+ofte+med+bl%C3%A5top/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/6430+Br%C3%A6mmer+med+h%C3%B8je+urter+langs+vandl%C3%B8b+eller+skyggende+skovbryn/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/6430+Br%C3%A6mmer+med+h%C3%B8je+urter+langs+vandl%C3%B8b+eller+skyggende+skovbryn/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/7110+Aktive+h%C3%B8jmoser/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/7120+Nedbrudte+h%C3%B8jmoser+med+mulighed+for+naturlig+gendannelse/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/7120+Nedbrudte+h%C3%B8jmoser+med+mulighed+for+naturlig+gendannelse/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/7150+Plantesamfund+med+n%C3%A6bfr%C3%B8+soldug+eller+ulvefod+p%C3%A5+v%C3%A5dt+sand+eller+blottet+t%C3%B8rv/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/7150+Plantesamfund+med+n%C3%A6bfr%C3%B8+soldug+eller+ulvefod+p%C3%A5+v%C3%A5dt+sand+eller+blottet+t%C3%B8rv/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/7210+Kalkrige+moser+og+sumpe+med+hvas+avneknippe/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/7210+Kalkrige+moser+og+sumpe+med+hvas+avneknippe/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/7220+Kilder+og+v%C3%A6ld+med+kalkholdigt+%28h%C3%A5rdt%29+vand/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/7230+Rigk%C3%A6r/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/7140+H%C3%A6nges%C3%A6k+og+andre+k%C3%A6rsamfund+dannet+flydende+i+vand/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/8220+Indlandsklipper+af+kalkfattige+bjergarter/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/8230+Indlandsklipper+af+kalkfattige+bjergarter+med+pionerplantesamfund/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/8230+Indlandsklipper+af+kalkfattige+bjergarter+med+pionerplantesamfund/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/3110+Kalk-+og+n%C3%A6ringsfattige+s%C3%B8er+og+vandhuller/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/3110+Kalk-+og+n%C3%A6ringsfattige+s%C3%B8er+og+vandhuller/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/3130+Ret+n%C3%A6ringsfattige+s%C3%B8er+og+vandhuller+med+sm%C3%A5+amfibiske+planter+ved+bredden/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/3130+Ret+n%C3%A6ringsfattige+s%C3%B8er+og+vandhuller+med+sm%C3%A5+amfibiske+planter+ved+bredden/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/3140+Kalkrige+s%C3%B8er+og+vandhuller+med+kransn%C3%A5lalger/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/3140+Kalkrige+s%C3%B8er+og+vandhuller+med+kransn%C3%A5lalger/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/3150+N%C3%A6ringsrige+s%C3%B8er+og+vandhuller+med+flydeplanter+eller+store+vandaks/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/3150+N%C3%A6ringsrige+s%C3%B8er+og+vandhuller+med+flydeplanter+eller+store+vandaks/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/3160+Brunvandede+s%C3%B8er+og+vandhuller/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/3260+Vandl%C3%B8b+med+vandplanter/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/3260+Vandl%C3%B8b+med+vandplanter/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/3270+Vandl%C3%B8b+med+tidvis+blottet+mudder+med+en%C3%A5rige+planter/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/3270+Vandl%C3%B8b+med+tidvis+blottet+mudder+med+en%C3%A5rige+planter/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/2180+Kystklitter+med+selvsåede+bestande+af+hjemmehørende+træarter/2180.htm
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/9110+B%C3%B8geskove+p%C3%A5+morbund+uden+kristtorn/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/9110+B%C3%B8geskove+p%C3%A5+morbund+uden+kristtorn/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/9120+B%C3%B8geskove+p%C3%A5+morbund+med+kristtorn/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/9130+B%C3%B8geskove+p%C3%A5+muldbund/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/9150+B%C3%B8geskove+p%C3%A5+kalkbund/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/9150+B%C3%B8geskove+p%C3%A5+kalkbund/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/9160+Egeskove+og+blandskove+p%C3%A5+mere+eller+mindre+rig+jordbund/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/9170+Vinteregeskove+i+%C3%B8stlige+%28subkontinentale%29+egne/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/9190+Stilkegeskove+og+-krat+p%C3%A5+mager+sur+bund/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/9190+Stilkegeskove+og+-krat+p%C3%A5+mager+sur+bund/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/91DO+Skovbevoksede+t%C3%B8rvemoser/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/91EO+Elle-+og+askeskove+ved+vandl%C3%B8b+s%C3%B8er+og+v%C3%A6ld/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_skal_vi_beskytte/Naturtyper/91EO+Elle-+og+askeskove+ved+vandl%C3%B8b+s%C3%B8er+og+v%C3%A6ld/
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Naturtyperne er afgrænset og identificeret, og der er registreret 
oplysninger om struktur og artsindhold på arealerne.  
De kortlagte områder kan f.eks. findes på PRIOR 

Tilstandsklasse 
 

Tilstandsklassen er udtryk for naturkvaliteten af den enkelte 
kortlagte naturtype. Tilstandsklassen er beregnet på baggrund af 
strukturindikatorer og artsdata, som er indsamlet ved kortlægningen. 
Ud fra strukturindikatorerne beregnes et strukturindeks, og 
tilsvarende beregnes et artsindeks ud fra de indsamlede artsdata. 
Hver især fortæller de to indeks noget om de aktuelle livsvilkår og 
den seneste historie på arealet. Tilstanden er en sammenvejning af 
de to indeks. 
Der er 5 tilstandsklasser:   

I. Høj tilstand  
II. God tilstand 

III. Moderat tilstand 
IV. Ringe tilstand 
V. Dårlig tilstand 

De to øverste klasser I og II opfylder Habitatdirektivets krav til 
gunstig bevaringsstatus under forudsætning af, at der foreligger en 
prognose der siger, at arealet også i fremtiden vil kunne opretholde 
den høje eller gode tilstand.  
Tilstandsklasse (inkl. struktur- og artstilstand) for en kortlagt 
naturtype kan ses på PRIOR 

Gunstig bevaringsstatus En naturtypes bevaringsstatus er gunstig, når: 
- arealet med naturtypen i det naturlige udbredelsesområde er 

stabilt eller øges 
- den særlige struktur og de særlige funktioner, der er 

nødvendige for naturtypens opretholdelse, er til stede og vil 
være det fremover. 

- bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for 
naturtypen, er gunstig. 

En arts bevaringsstatus anses for gunstig, når: 
- bestandsudviklingen viser, at arten på lang sigt vil opretholde 

sig selv 
- artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang 

eller vil blive mindsket  
- der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort 

levested til på lang sigt at bevare artens bestande 

Natura 2000-plan Natura 2000-planen fortæller, hvordan man skal behandle hvert af 
de 246 Natura 2000-områder, så man stopper tilbagegangen for 
naturtyper og arter i det enkelte område. Natura 2000-planen 
indeholder en basisanalyse af områdets aktuelle naturtilstand og 
trusler, mål for naturtilstanden og et indsatsprogram. 
Natura 2000-plan kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside. 

Natura 2000-handleplan Natura 2000-planen udmøntes i handleplaner. En kommune skal 
således udarbejde en handleplan for, hvordan Natura 2000-planen 
vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område på land 
og kystnære områder. Kommunen skal efterfølgende sikre, at 
handleplanen gennemføres. På tilsvarende måde har 
Naturstyrelsen ansvaret for at udarbejde og gennemføre 
handleplaner for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer.  

Offentlige lodsejeres drifts- og 
plejeplaner 
 
 

Offentlige lodsejere har mulighed for selv at udarbejde drifts- og 
plejeplan som opfølgning på en Natura 2000-plan.  
I Natura 2000-handleplanen skal der være resuméer af de offentlige 
lodsejeres drifts- og plejeplaner. 

http://prior.dmu.dk/
http://prior.dmu.dk/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer
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Invasive arter Invasive arter dækker over plante- og dyrearter, der af mennesket 
er blevet flyttet fra en del af verden til en anden og her påvirker 
hjemmehørende arter negativt. Et almindeligt brugt eksempel er 
kæmpe-bjørneklo, som er ført til Danmark fra Kaukasus og nu giver 
problemer i eksempelvis moser, hvor den udkonkurrerer 
hjemmehørende plantearter.  

Skovnaturtypebevarende drift 
og pleje  

I Natura 2000-tilskudsordning for skov er den 
skovnaturtypebevarende drift og pleje defineret på følgende måde: 
Alle arealer omfattes af en basissikring med følgende indhold: 

 Vedvarende skovdække 

 Ved skovdrift skal de karakteristiske træarter for 
skovnaturtypen fremmes 

 Ved foryngelse skal der anvendes en naturvenlig foryngelse 

 Ingen gødskning, kalkning eller kemisk bekæmpelse 

 Uforstyrret jordbund på mindst 2/3 af arealet 

 Ingen øget afvanding 

 Bevaring af eksisterende dødt ved og træer med hulheder 

 Plejeret til handleplan-myndigheden til bekæmpelse af arter, 
der optræder invasivt  

Som minimum skal alle arealer i tilstandsklasse 1 omfattes af en 
supplerende sikring med én eller flere af følgende tiltag: 

 Bevaring af store træer til død og henfald 

 Bekæmpelse af invasive arter 

 Etablering af naturlige vandstandsforhold 

 Forberedelse til skovgræsning 

Urørt skov  I Natura 2000-tilskudsordning for skov omfatter udlæg til urørt skov 
følgende restriktioner: 

 Ingen skovdrift 

 Ingen fjernelse af levende eller døde træer 

 Ingen gødskning, kalkning eller kemisk bekæmpelse 

 Ingen forstyrrelse af jordbunden 

 Ingen oprensning eller nygravning af grøfter 

 Plejeret til handleplan-myndigheden til bekæmpelse af arter, 
der optræder invasivt 

 

 

 


