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Natura 2000 – Basisanalyse
Udarbejdet af Landsdelscenter Sydjylland for
skovbevoksede fredskovsarealer i:
Habitatområde nr. 250 Svanemosen
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1

Beskrivelse af området

Natura 2000-området Svanemosen er udpeget som habitatområde nr. 250. Der er ikke udpeget
fuglebeskyttelsesområder inden for dette Natura 2000-område
Nr.
H250

Navn
Svanemosen
Samlet areal Natura 2000

Areal (ha)
175
175

Tabel 1.1: Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse.
Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/.

Figur 1.1: Kort over habitatområde nr. 250. Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/.

Skovbevokset areal (ha)
Nr.

Navn

H250

Svanemosen
Samlet skovbevokset areal

Samlet
Heraf med
Heraf uden
skovbevokset areal fredskovspligt fredskovspligt
(Top10DK)
128
87
41
128
87
41

Tabel 1.2: Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i de habitat- og fuglebeskyttelses-områder, der er
inkluderet i denne basisanalyse.

Det samlede skovbevoksede areal i området er opgjort til 128 ha (Top10DK). Heraf er 87 ha
pålagt fredskovspligt, mens de resterende ca. 41 ha er skovbevoksede arealer uden
fredskovspligt.
Svanemosen indeholder en af de få tilbageværende højmoser i Østjylland. Området er af stor
national og international betydning. Svanemosens samlede areal på 175 ha var tidligere en stor
højmose, men som følge af tørvegravning fremtræder den nu som et kompleks af mere eller
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mindre vandfyldte tørvegrave i forskellige tilgroningsstadier, åbne hængesæk- og
højmosepartier og forskellige typer af sumpskov med frodig underskov.
Området er af stor botanisk betydning på grund af den store forekomst af især skovbevoksede
tørvemoser, men også nedbrudte højmose-partier og brunvandede søer findes med god
repræsentativitet (Skov- og Naturstyrelsen 2007).

2

Udpegningsgrundlaget

Habitatdirektivet fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede,
sårbare eller sjældne i EU. Til dette formål er der udpeget en række særlige
bevaringsområder, de såkaldte habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget
med henblik på at beskytte bestemte habitatnaturtyper og arter af dyr og planter. Flere af
disse habitatnaturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for
beskyttelsen. Habitatnaturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne på direktivets
bilag II.
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 250 udpeget af hensyn til 6
habitatnaturtyper.
Nr.
3160
7110
7120
7140
91D0
91E0

Habitatnaturtype
Brunvandede søer og vandhuller
* Aktive højmoser
Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
* Skovbevoksede tørvemoser
* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Håndtering
+
+

Tabel 2.1: Oversigt over de habitatnaturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget. En stjerne angiver, at
naturtypen/arten er prioriteret af EU.
- : betyder, at naturtypen/arten behandles i amtets eller de marine basisanalyser.
+ : betyder, at naturtypen/arten behandles i denne basisanalyse.
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Datapræsentation

Denne basisanalyse indeholder oplysninger om habitatnaturtyper og levesteder for arter på
de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i Natura 2000 området.
Oplysningerne stammer primært fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af
habitatnaturtyper og arter, der er gennemført i 2005 og 2006. Kortlægningen er foretaget
på baggrund af ”Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af skovnaturtyper
og levesteder for arter i Natura 2000 områder” (Skov & Landskab 2006a). Desuden har
især amterne gennem årene indsamlet en del data om naturtyper og arter, bl.a. gennem
NOVANA1.
Hermed en oversigt over de data, der er grundlaget for denne basisanalyse:
Nr.

Habitatnaturtype

91D0

* Skovbevoksede tørvemoser

Kortlagt areal
(ha)
61,8

Bilag
2.1

Tabel 3.1: Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2.

1

NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur

Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i habitatområde nr. 250

Side 4

På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H250 er der i alt kortlagt 61,8 ha naturtyper,
som er på udpegningsgrundlaget.
Der er ved registrering af skovnaturtyper på fredskovspligtige arealer inden for habitatområde
nr. 250 ikke fundet (91E0) * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld. Naturtypen findes
på udpegningsgrundlaget for habitatområdet.
Der er registreret 2,8 ha habitatnaturtyper, der ikke er på udpegningsgrundlaget, se afsnit 7.
I bilag 1 findes kort, som viser beliggenheden af habitatnaturtyperne på de skovbevoksede
fredskovsarealer.

4

Foreløbig trusselsvurdering

I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de
habitatnaturtyper, som områderne er udpeget af hensyn til.
Derfor er der foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod habitatnaturtyperne i Natura
2000 området, som er præsenteret i bilag 3. Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en
begrundet mistanke om, at de har en negativ betydning for naturtilstanden.
Det fremgår af bilag 3, at væsentlige trusler i området er følgende:
•
•

Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel for skovnaturtyperne i området, særligt
i skovkanter og overgangszoner.
Som følge at tilstedeværelsen af større arealer med *Skovbevoksede tørvemose (91D0)
vurderes området at være særligt følsomt overfor ændringer i hydrologien.

5

Modsatrettede interesser

I visse tilfælde kan naturtyper og/eller arter antagelig kun opretholdes på bekostning af
andre naturmæssige interesser:
Naturlig succession eller tilgroning kan indebære, at én naturtype udvikler sig til en anden,
og drift eller naturpleje kan derfor indebære en konflikt mellem 2 naturtyper. F.eks. kan
tør hede (4030) eller surt overdrev (6230) uden græsning udvikle sig til stilkegekrat
(9190).
Genopretning af Svanemosen til en aktiv højmose vil kun kunne ske gennem reduktion af
skovbevoksede tørvemosearealer og af nedbrudte højmosearealer ved rydning af
birkeopvækst og skov, efterfulgt af en vedvarende vandstandshævning på den statslige del af
Svanemosen.
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Naturforvaltning og pleje

Der foreligger følgende oplysninger om naturforvaltning og pleje af habitatnaturtyper og arter
i området:
•

I dette habitatområde ligger der skovbevoksede arealer, som administreres af Skov- og
Naturstyrelsen. Skovdriften på arealerne sker efter naturnære principper. Det betyder,
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•
•

•

•

•
•
•
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at man i driften arbejder målrettet for at sikre et kontinuert skovdække og
opretholdelsen af et godt skovklima. Derved kan foryngelse af skoven som helhed basere
sig på selvsåning. Med den naturnære skovdrift fortsættes bestræbelserne på helt at
undgå pesticider. Anvendelsen af gødning er begrænset til udpegede
pyntegrøntsarealer. Den naturnære skovdrift i statsskovene er nærmere beskrevet i
"Handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene". Statsskovene er certificeret efter
FSC og PEFC systemerne. Det betyder, at en ekstern part løbende kontrollerer, at
skovene lever op til certificeringskravene dvs. en bæredygtig skovdrift.
Skov- og Naturstyrelsen har udlagt en stor del af de kortlagte skovnaturtypearealer til
naturskov efter naturskovsstrategien. Der er udlagt ca. 10 ha som urørt skov, og ca. 10
ha til plukhugstdrift.
Haderslev Statsskovdistrikt har ryddet massiv birkeopvækst i 1990, efterfulgt af forsøg
med fåregræsning (græsning mislykkedes og ophørte samme år). Dele af højmosearealet
blev igen ryddet for birkeopvækst i 2000. Nuværende vedligeholdende pleje er
utilstrækkeligt for at opretholde bare en rest af den aktive højmose.
Svanemosen indgår i et EU højmose LIFE projekt, som startede i 2005 som et 5-årigt
projekt. I Svanemosen er der 80 ha, hvor naturlige vandforhold skal genoprettes. For at
forhindre fortsat udtørring af højmosen er det nødvendigt at hæve vandstanden ved at
blokere eksisterende dræn. I løbet af 2007 hæves vandstanden, hvilket vil fremme
væksten af Sphagnum og forhindre tilgroningen med buske. Rydning af eksisterende
opvækst forventes færdig ultimo maj 2007, i alt ryddes ca. 30 ha. En randzone af den
gamle skov vil blive ladt tilbage for at bevare denne værdifulde naturtype. Projektet
kommer til at omfatte den statsejede del af Svanemosen, i alt ca. 112 ha. Der vil i
forbindelse med projektet blive etableret nye publikumsfaciliteter, med nye stiforløb og
fugletårn.
I forbindelse med Skov- og Naturstyrelsens Strategi for Bevaring af Genetiske
Ressourcer hos Træer og Buske i Danmark fra 1994, er Dunbirken i Svanemosen
udpeget til en genbevaringsbevoksning. Formålet er at sikre en genetisk variation og
særpræg i bestande af naturligt forekommende træer.
Det forventes, at den nødvendige rydning af opvækst, primært birk i fremtiden vil
udgøre en anselig udgift.
Med hensyn til naturpleje i H250 henvises til beskrivelse i Vejle Amts basisanalyse
Inden for fredskovspligtige arealer inden for habitatområde nr. 250 findes ingen
fredninger.

Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper

Nedenfor er anført nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter eller
habitatnaturtyper, der aktuelt ikke udgør udpegningsgrundlag, men som vil skulle vurderes i
forbindelse med en kommende revision af udpegningsgrundlagene.
Nr.
9190

Habitatnaturtype/Artsnavn
Stilkegeskove og krat på mager sur bund

Areal (ha)
2,8

Tabel 7.1: Habitatnaturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag, men som er registreret i forbindelse med
kortlægningen. En * foran habitatnaturtypens navn betyder, at den er særligt prioriteret af EU.
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Liste over manglende data
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Liste over anvendt materiale

Danmarks Naturfredningsforening (1994): "Fredede områder i Danmark" af Knud Dahl. 7.
udgave, 1. oplag 1994.
DMU (2003): Faglig rapport fra DMU, nr. 457, 2. udgave: ”Kriterier for gunstig
bevaringsstatus”.
DMU (2005a): Habitatnøgle, ver. 1.02 Appendiks 4a, 23. juni 2005, DMU.
DMU (2005b): Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (Natura 2000
typer), ver. 1.02 Appendiks 4b, af 23. juni 2005, DMU.
Skov & Landskab (2006a): Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af
skovnaturtyper og levesteder for skovlevende arter i Natura 2000 områder”. Skov &
Landskab, 15. februar 2006.
Skov & Landskab (2006b): Nitratudvaskning fra skovarealer – model til risikovurdering. (P.
Gundersen).
Skov- og Naturstyrelsen (2003): Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som
følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug. Udgivet af
Miljøministeriet. http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-5379/pdf/helepubl.pdf
Skov- og Naturstyrelsen (2005): Opdatering af Ammoniakmanualen.
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/
ammoniakmanualen.htm
Skov- og Naturstyrelsen (2006a): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 2000basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer.
Skov- og Naturstyrelsen (2007): http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/
Vejle Amt (2006): Natura 2000-basisanalyse. EF-Habitatområde nr. H250.
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Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levesteder

Bilag 1.1: Kort over habitatnaturtyper
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Bilag 2 Data for naturtyper

2.1 Data for *Skovbevoksede tørvemoser (91D0)
2.11 Beskrivelse af naturtypen
Vådbundsskov domineret af birk, skovfyr eller rødgran, som forekommer på relativt
næringsfattig og sur bund med et højt grundvandsspejl, typisk på tørvejord. Tørst og alm. røn
findes ofte sammen med de øvrige træarter. Der er som regel mosser til stede, ofte i form af
tørvemos (Sphagnum). Typen er typisk et successionsstadium med birk i første trægeneration,
hvorefter der kan ske indvandring af el eller ask. Bliver el, ask eller pil dominerende, er der
tale om andre mere næringsrige typer vådbundsskov. Typen er således ofte et
successionsstadium mellem en åben naturtype og en mere stabil sumpskovstype. Det
indebærer, at typen hyppigt ikke kan sikres langsigtet på stedet grundet naturlig succession.
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen),
er den omfattet. For plantet skov omfattes endvidere kun birkedominerede arealer, og kun
sådanne, hvor forholdene vurderet ud fra jordbund og bundflora er så våde, sure og
næringsfattige at birken vil selvså sig i højere grad end mere næringselskende træarter.
Typiske eksempler er skov på tilgroet tidligere hængesæk som i dele af Lyngby Åmose, og
næringsfattige skovmoser, tilgroet med birk eller nåletræer, som det kan ses i Gribskov og en
række andre steder. Ofte findes typen tillige på ødelagte højmoser, som er groet til med især
birk.
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: hunde-hvene, dunbirk, grå star, stjerne-star,
alm. star, næb-star, tørst, spidsblomstret siv, blåtop, skovstjerne, rødgran, skovfyr,
tørvemosser (Sphagnum spp.), tranebær, mosebølle og eng-viol. Disse arters forekomst er
ikke afgørende, men hvor de findes er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen.
Typen findes ofte på og ved højmoser. Forekomst i disses laggzone kan være naturlig, mens
forekomst på højmosefladen er unaturlig i Danmark og tegn på nedbrydning af en tidligere
aktiv højmose. Ved kortlægning af højmosekomplekser adskilles 91D0 fra højmose (typerne
7110 og 7120) ved at følge grænsen mellem skov og ”åben naturtype”, d.v.s. over eller under
50 % kronedække af træer. Hvis fx laggzonen af en højmose er groet så stærkt til, at den
dækkes af skov (typisk som følge af antropogen dræning, næringstilførsel og lignende), hører
den til 91D0 i stedet for til højmose (7110/7120). Arealer, hvor bundfloraen er totalt
bortskygget, undtages (DMU 2005b).

2.1.2 Naturtypens areal
Der er kortlagt et samlet areal på 61,8 ha i H250.

2.1.3 Naturtypens struktur og funktion
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.
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- Skovstruktur
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst:
Art
Birk, dun
Fyr, skov
Gran, rød

< 1%
52,0
49,1
58,9

1-10%
2,9

11-30%

31-75%

>76%

I alt
54,9
49,1
58,9

Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst:
< 20 %

20-50 %

51-75 %

76 – 90 %
10,1

> 90 %
51,7

I alt
61,8

Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt
forekomst:
< 20 %
28,7

20-50 %
30,6

51-75 %
2,6

76 – 90 %

> 90 %

I alt
61,8

- Dødt ved
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m):
< 1 stk/ha

1-5 stk/ha
12,4

> 5stk/ha
49,4

I alt
61,8

Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):
< 1 stk/ha
20,2

1-5 stk/ha
8,5

> 5stk/ha
33,1

I alt
61,8

- Skovdrift
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst:
< 1%

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

Tegn på
Tydelig
Nylig

I alt
0
0
0

Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt
forekomst:
< 1%
61,8

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

I alt
61,8

Stævningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a.
efter andelen med stævningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst:
< 1%
1-10% 11-25% 26-50% >50%
I alt
Ophørt, men
tydelige tegn
Nylig

0
0
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Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a.
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst:
< 1%
1-10%
11-25% 26-50% >50%
I alt
Ophørt, men
0
tydelige tegn
Nuværende
0
Afvanding:
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:
A: Ingen grøfter
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede)
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år
E: Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år
A
12,3

B
15,4

C
33,1

D

E

I alt
61,8

2.1.4 Naturtypens arter
- Karakteristiske arter
Der er registreret følgende karakteristiske arter:
- i 5 meter cirklerne
Art
Birk, dun
Blåtop
Fyr, skov
Gran, rød
Skovstjerne
Spagnum sp
Tranebær
Tørst

Areal (ha)*
61,8
55,6
25,2
25,8
12,9
2,9
2,9
47,3

* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen

- på det øvrige areal (ha).
Art

Dominerende

Alm.

Hyppig

Blåtop
Fyr, skov
Gran, rød
Skovstjerne
Sphagnum sp
Tørst

Spredte

Få

6,1
36,1
6,9
40,5
11,6

23,9
2,9
15,8

I alt
6,1
23,9
39,0
6,9
56,3
11,6

- Invasive arter.
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst:
Art
Alle (ikke plantede)
nåletræarter*
Rød Hestehov (Petasites
hybridus)

< 1%
61,8
2,6

1-10%

11-25%

26-50%

>50%

I alt
61,8
2,6

*Undtagen skovfyr, taks og ene
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Bilag 3 Foreløbig trusselsvurdering
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til. For at en habitatnaturtype
eller art kan siges at have gunstig bevaringsstatus skal en række kriterier være opfyldt:

En habitatnaturtypes bevaringsstatus anses for “gunstig”, når
•
•
•

”det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område
er stabile eller i udbredelse”, og
”den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dens
opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en
overskuelig fremtid”, og
”bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er
gunstig.”
(DMU 2003)

Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har en negativ
betydning for naturtilstanden. De største trusler er gennemgået i de følgende afsnit.

3.1 Reduceret areal
Antallet af plante- og dyrearter på en lokalitet afhænger, alt andet lige, af lokalitetens
størrelse, således at et større areal kan oppebære et større antal arter. Store lokaliteter kan
desuden typisk indeholde større bestande af de enkelte arter end små lokaliteter.
Reduktion af en naturtypes areal vil derfor betyde, at der først sker en reduktion af
bestandsstørrelserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af bestandene forsvinder, og
endelig vil de enkelte arter begynde at uddø.
Det reducerede areal kombineret med forringede levevilkår i mange af de resterende
naturområder har bevirket, at de forskellige plante- og dyrearter i stadig stigende grad får
opsplittet deres bestande i mindre og isolerede delbestande. Sådanne små isolerede
bestande er betydelig mere udsatte for at uddø end store sammenhængende bestande pga.
indavl og tilfældige katastrofer. Når arterne er forsvundet fra sådanne isolerede lokaliteter,
vil det ofte være vanskeligt for nye bestande at sprede sig dertil, netop fordi lokaliteterne
er isolerede.
Reduktion af arealet af en habitatnaturtype eller en arts levested i skov kan f.eks. skyldes
en aktiv konvertering til andre træarter, naturlig dynamik eller ændrede
afvandingsforhold. I visse tilfælde kan både naturlig dynamik og genopretning af naturlig
hydrologi medføre en acceptabel formindskelse af et naturareal. Således skal betydningen
af udvikling af habitatnaturtyperne indbyrdes vurderes i forhold til det samlede areal med
hver habitatnaturtype både lokalt, regionalt og nationalt.
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3.2 Intensiv skovdrift
Intensiv skovdrift kan være en trussel mod habitatnaturtyper og arter. Det kan f.eks. dreje
sig om:
- Forstyrrelse af jordbund
Forstyrrelse af jordbunden kan skade habitatnaturtypernes strukturer og arter. Jordbunden
kan f.eks. forstyrres ved jordbearbejdning i forbindelse med foryngelse af skov eller
kørsel i forbindelse med mekaniseret skovning og udkørsel af træ.
- Anvendelse af pesticider
Sprøjtning med pesticider kan skade habitatnaturtypernes arter. Der kan både være tale om
anvendelse af pesticider direkte på arealerne og om vinddrift af pesticider fra nærtliggende
land- eller skovarealer, som sprøjtes.
- Plantning og efterbedring
Plantning og efterbedring kan medføre en strukturel ensretning sammenlignet med
naturlig foryngelse.
- Hugst
Hugstindgreb kan være en trussel, som helt kan fjerne skovnaturtyper og arters levesteder
(renafdrift) eller forskyde træartssammensætningen og medføre en strukturel ensretning af
bevoksninger.
- Ophør med naturvenlige driftsformer
Mange arter og strukturer er knyttet til og afhængige af naturvenlige driftsformer. Det kan
eksempelvis være gamle driftsformer som stævnings- eller græsningsskov samt urørt
skov. Derfor er ophør af disse naturvenlige driftsformer en trussel mod habitatnaturtyper
og arter.
Anvendelse af gødning er behandlet i afsnit 3.3 om eutrofiering, mens afvanding er
behandlet i afsnit 3.4 om hydrologi.
I bilag 2 er der lavet en sammenstilling af data om de enkelte habitatnaturtyper. Der fremgår
følgende af bilaget:
- Forstyrrelse af jordbund
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstaturs”, at arealandelen med
uforstyrret jordbund (f.eks. uden jordbearbejdning og kørsel) skal være stabil eller stigende.
Jordbearbejdningen må foretages på op til 1/3 af en flade, hvis denne har været jordarbejdet
tidligere (DMU 2003).
Der er ikke registreret tegn på jordbearbejdning af de skovbevoksede, fredskovspligtige
arealer i habitatområdet.
Der er kun i mindre omfang registreret spor efter kørsel med traktose/dybe spor. På 100 % af
det samlede areal med skovnaturtypen (91D0) er der registreret spor på < 1 % af arealfladen.
Der er ikke konstateret kørespor på de andre skovnaturtyper i habitatområdet.
Samlet set vurderes forstyrrelse af jordbunden i form af jordbearbejdning eller spor efter
kørsel med traktose/dybe spor ikke at udgøre en trussel for skovnaturtyperne i området.
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- Hugst
Skovnaturtyperne skal have en kronedækningsgrad > 50 % af de træarter, der hører til
naturtypen (DMU 2005a).
På baggrund af bilag 2 kan det konkluderes, at der:
•
på 84 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %
•
på 16 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 %
Kronedækningsgraden i området indikerer, at der føres en hugst i området, som ikke udgør en
trussel mod sikring af en kronedækningsgrad på > 50 %. Den registrerede kronedækningsgrad
omfatter dog alle træarter på arealet, og ikke kun de træarter, der naturligt hører til
skovnaturtypen.
- Ophør med naturvenlige driftsformer
Der er ikke registreret hverken nylig eller tegn på tidligere stævningsdrift eller græsningsdrift
inden for skovnaturtyperne i habitatområde nr. 250.
På baggrund af de ovennævnte registreringer er der ikke grundlag for at konkludere, at der har
været væsentlige negative ændringer i arealet med naturvenlige driftsformer.

3.3 Eutrofiering
Kvælstof er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et
naturområde belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret
artssammensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f. eks
stor nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og
konkurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter).
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse2 bliver overskredet.
Resultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og
naturtypernes tilstand ændres. Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre
til ændret artssammensætning. Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte
tilførsel af gødning eller indirekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller
jordfygning fra marker.
Eutrofiering af skovarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af negative
strukturer, mange plantearter med god tilpasning til at vokse på næringsrig jordbund eller
ved at måle eller modelberegne depositionen af kvælstof fra luften.

Tålegrænser
Alle de registrerede skovnaturtyper i habitatområde nr. H250 er kvælstoffølsomme med
tålegrænser på 10-20 kg N/ha/år. Modelberegninger kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg
N/ha/år (Skov- og Naturstyrelsen 2005).

Kvælstof-deposition
Afsætning af kvælstof fra luften i Kolding og Vamdrup kommune, der dækkede
habitatområde nr. 250 før 1.1.2007 er:
2

Tålegrænsen er et mål for et naturområdes følsomhed for luftforurening. Tålegrænsen kan defineres som ”En
kvantitativ vurdering af den belastning med et eller flere forurenende stoffer, hvorunder effekter på udvalgte
følsomme elementer af natur og miljø ikke forekommer vurderet med den bedste nuværende viden”.
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Kolding
Vamdrup
Landsgennemsnit

NHx(kg N/ha)
12,08
12,96

NOy (kg N/ha)
7,0
6,97

Total N (kg N/ha)
19,08
19,93

9,1

6,8

15,9

Tabel bilag.3.3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner der ligger indenfor Natura 2000 området.
Kvælstof-depositionen er angivet som kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammonium), NOy
(kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat) og total N (samlet tør- og våddeposition) (Skov- og Naturstyrelsen 2005).

Den gennemsnitlige deposition i de 2 kommuner, der dækkede habitatområde nr. 250, er
således på 19,51 kg N/ha/år, hvilket ligger over landsgennemsnittet på 15,9 kg N/ha/år.
En betydelig del af NHx-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt
fordelt i landskabet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper
varierer i forhold til ruheden. Skov har stor ruhed, og derfor er der en større
depositionshastighed i skove. Særligt udsatte er skovkanter, hvilket har stor betydning i
Danmark, da en væsentlig del af de danske skove er små og derfor har relativ stor rand.
Endvidere er der en særlig stor deposition i bevoksninger med nåletræ (Skov- og
Naturstyrelsen 2003).
Det er muligt at korrigere de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og
til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet.
Skov & Landskab har estimeret, at f.eks. ruheden af løvskov medfører en korrektion af den
gennemsnitlige kvælstofdeposition på 2 i skovkanter (0-25 m) og 1,5 i overgangszonen (2550 m) (Skov & Landskab 2006b).

Overskridelse af tålegrænse
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at tålegrænsen for
skovnaturtyperne ikke må overskrides (DMU 2003).
Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel for skovnaturtyperne i området, særligt i
skovkanter og overgangszoner.

3.4 Hydrologi
En naturlig hydrologi uden afvanding eller vandløbsvedligeholdelse vil som hovedregel
fremme den mest naturlige udvikling af de forskellige naturtyper. Afvanding samt
nærtliggende vandindvinding sænker det naturlige vandspejl og medfører en gradvis
udtørring af arealet.
Det fremgår af ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at der skal være en stabil eller faldende
indsats for oprensning af vandløb og nygravning af grøfter (DMU 2003).
Det fremgår af bilag 2, at afvandingsforholdene for skovnaturtyperne er som følger:
Afvanding
•
på 22 % af arealet er der ikke grøfter
•
på 25 % af arealet er der grøfter, der ikke fungerer
•
på 53 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdt inden for de
seneste 6 år
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Som følge at tilstedeværelsen af større arealer med fugtige skovnaturtyper vurderes området
at være særligt følsomt overfor ændringer i hydrologien.

3.5 Invasive arter
Arter, der ikke er kommet naturligt til landet og som er bevidst indført eller tilfældigt
slæbt ind af mennesker, kaldes introducerede arter. En lille mængde af disse arter kan vise
sig problematiske, hvis de spreder sig til naturen. Disse arter kaldes invasive arter.3
Mange af de invasive arter er efterhånden blevet et stort problem, for de spredes og
etablerer sig i beskyttede naturtyper. Her kan de danne store bestande og derved fortrænge
det vilde plante- og dyreliv.
Selvsåede nåletræarter (undtagen skovfyr, taks og ene) betragtes i denne sammenhæng
som invasive arter, hvis de vokser på arealer med habitatnaturtyper. Dog kan rødgran
indgå som en naturlig del af skovbevoksede tørvemoser (91D0).
Det fremgår af bilag 2, at der er fundet invasive nåletræarter på 100 % af det samlede areal
med skovnaturtype (91D0) med en arealandel på < 1 %. Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at
nåletræerne ikke er en aktuel trussel mod skovnaturtyper i området.
Der er ligeledes fundet Rød Hestehov på 4 % af det samlede areal med naturtypen (91D0)
med en arealandel på < 1 %. Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at den pågældende art ikke er
en aktuel trussel mod skovnaturtyperne i området.
Samlet vurderes de invasive arter ikke at udgøre en aktuel trussel for skovnaturtyperne i
området.

3

Kilde: Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk
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