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RESUME:
Områdets vigtigste naturtyper er de store sammenhængende klitområder, især store arealer med klithede, grå klitter og
grønsværsklit, samt klitlavninger. I den sydlige ende af området ligger to mindre søer af typerne lobeliesø og
brunvandet sø. Der er kortlagt 382 ha klitheder, 80 ha grå klitter og grønsværsklit, 14 ha klitlavninger, 8.3 ha
brunvandede søer og 3.4 ha lobeliesø i området. Habitatområdet er værdifuldt for en række sjældne planter.
Ud fra naturtypernes nuværende tilstand, vurderes de største trusler at være: i) eutrofiering af områdets lobelie- og
brunvandede søer, hængesække, klitheder, grå og grønsværsklit, samt klitlavninger. Specielt for de to søtyper er
gæssenes anvendelse af søerne son fouragerings- og overnatningsområde en stor trussel. ii) Tilgroning med høj
vegetation og vedplanter på klithederne og i klitlavningerne iii) invasive arter.

1. Beskrivelse af Natura 2000-området
Natura 2000-område nr. 44 er udpeget som Habitatområde nr. 185 med et samlet areal på 749 ha (se tabel 1.1 eller
hjemmesiden for Vand og Natur (klik her)). Området ligger i den nye storkommune Thisted.
Af Natura 2000-områdets samlede areal er 692 ha af naturbeskyttelseslovens § 3 Desuden er der 12 ha nåleskov (kilde:
Areal Information systemet, Danmarks Miljøundersøgelser). Resten af landarealet består af agerjord, byer mm.
Området er omfattet af fredningerne
• Hjardemål Klit (346.8 ha) med det formål at bevare klithederne, samt næringsfattige søer.
• Nissekær (212 ha) med det formål at sikre mod tilstandsændringer i klitterne.
• Lild Strand og Bulbjerg (527 ha) ligeledes med det formål at sikre mod tilstandsændringer i klitterne.
• Lild strandkær (122 ha) med det formål at sikre klitsøens bevarelse.
Nr.
H185

Navn

Areal (ha)

Lild Strand og Lild Strandkær

749

Samlet areal Natura 2000

749

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

Beskyttet Natur

Areal

Vandløb

0,8 km

Hede

618 ha

Mose

56 ha

Sø

18 ha

I alt
692 ha
Tabel 1.2. Antal hektar af registreret beskyttet
naturtyper i Natura 2000-område 185
(vejledende registrering , Viborg Amt, nov 2006).

1.1 Beskrivelse af områdets natur og dets potentiale
Klitområdet består overvejende af lavtliggende våde klitlavninger i mosaik med klitheder, grå klitter, grønsværsklitter
og søer. Mod hhv. nord og syd findes større og dybere søer af typen brunvandede søer, samt lobeliesøer. Området er en
vigtig plantelokalitet for en række sjældne arter, bl.a. de rødlistede arter Thy-Gøgeurt, Skotsk Lostilk og BjergMangeløv, samt arter som Hjertelæbe, Strand-Snerle, Strandbo, Tvepibet Lobelie, Liden Ulvefod, Hønsebær m.fl..
Partier af klitplantager er ryddet og klit er genopstået.
Områdets særlige værdier:
Lild Strand og Strandkær er først og fremmest udpeget på grund af områdets store sammenhængende arealer af
klitheder (382 ha) samt grå- og grønsværsklitter (80 ha) i mosaikforekomster med klitlavninger (14 ha). Det vurderes at
områdets spredte hedepartier alle er i en relativ god tilstand grundet den igangværende pleje i form af rydning af bl.a.
Bjergfyr. Der findes to væsentlige forekomster af søtyper, hhv. brunvandede søer og vandhuller (8.3 ha) og lobeliesøer
(3.4 ha).

2. Udpegningsgrundlaget
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 185 udpeget af hensyn til 9 habitatnaturtyper.
Se kort med naturtyperne og arter på hjemmesiden for Vand og Natur (klik her)
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Nr.

Kortlagt
areal (ha)

Naturtype

Antal
forekomster

Naturtyper
(1)
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser
(1)
2120 Hvide klitter og vandremiler
2)
2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit )
80
2
2140 *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 2)
382
11
(1)
2160 Kystklitter med havtorn
(1)
2170 Kystklitter med gråris
2190 Fugtige klitlavninger
14
2
3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
3,4
1
3260 Vandløb med vandplanter
1 station
1
Tabel 2.1. Oversigt over de arter og naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af habitatområde 185. 1) Naturtypen er ikke
kortlagt. 2) Indgår i NOVANA. * Prioriteret naturtype. For naturtypen vandløb findes der ikke arealberegninger i og med at
bedømmelsesgrundlaget for naturtypen består af en station (punkt på vandløbsstrækningen).

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

Areal

Antal
forekomster

(1)
(1)
3160
Brunvandede søer og vandhuller
7140
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
0,2
1
Tabel 2.3. Arter og naturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag for Natura 2000-planens internationale naturbeskyttelsesområder, men
som vurderes at have væsentlig forekomst heri. En * foran artens eller naturtypens kodenummer betyder, at den er særligt prioriteret af EU. (1) se
nedenstående tekst.

7140 (hængesæk) er registreret men ikke omfattet af udpegningsgrundlaget. Naturtypen er registreret på en lokalitet på
mindre end 1 ha. En besigtigelse i den sydlige ende af området i foråret 2007 afslørede dog en del ikke kortlagte
miksforekomster af hhv. klitlavning og hængesæk omkring de to søer.
3160 (brunvandede søer og vandhuller) er ikke registret, men Bolbredning (4 ha) og Bjålum (4,3 ha) er i
vandrammedirektivets basisanalyse fastsat som brunvandede søer. Søerne er eutrofe (0,095 mg P/l og 0,160 mg P/l,
henholdsvist), men målingerne er usikre, idet de kun er fra en enkelt vintermåling. Der er ingen data for vegetationens
dækningsgrad, men bændelvandaks synes at være den hyppigst forekommende art i begge søer. Ingen af de to søer
forventes at opfylde målsætningen i 2015 pga. for stor næringsstoftilførsel (påvirkningstype N).

2.2 Naturtyper og arter, som ikke er registreret, men indgår i udpegningsgrundlaget
Klittyperne 2110, 2120, 2160 og 2170 er ikke kortlagt ved første kortlægning, det vurderes som sandsynligt at disse
typer repræsenterede i området.

3. Foreløbig trusselsvurdering
3.1 Beskrivelse af naturtilstanden
Som baggrund for at foretage en trusselsvurdering for naturtyper og arter er der foretaget en foreløbig vurdering af
status af tilstanden for de naturtyper og arter, der forekommer i området (se bilag B.2).
For de naturtyper og arter, som ikke er omfattet af NOVANA-overvågningsprogrammet, er tilstands- og
trusselsvurderingen baseret på et skøn.

3.1.1 Vandrammedirektivets basisanalyse I-II
Søer:
I Vandrammedirektivets basisanalyse del II er det for alle særskilt målsatte søer og søer over 5 ha vurderet, hvilke af
søerne, der er i risiko for ikke at kunne overholde den i regionplanen fastsatte målsætning i 2015. Det er desuden
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vurderet, hvilke påvirkninger, der kunne være årsag til den manglende målopfyldelse. Vandrammedirektivets
riskoanalyse anvendes som foreløbig trusselvurdering for søerne i Natura 2000-området.
I vandrammedirektiv sammenhæng arbejdes med følgende påvirkningstyper: B = biologisk påvirkning (eks. udsatte
karper), FM = fysisk morfologisk påvirkning (sluser og pumpestationer), MFS = miljøfarlige stoffer og N =
næringssalte.
Lild Strandkær forventes at opfylde målsætningen i 2015.
Udbredelsen af tagrør pga. øget næringsstofbelastning er en trussel for søens bestand af grundskudsplanter.
Vandløb:
I habitatområde 185 er der i vandramme direktivets basisanalyse del 2 foretaget følgende vurdering af den 1
vandløb/vandløbsstrækninger tilstand pr. 22. december 2015:
Antal
vandløb/vandløbsstrækninger
-

Kategori

Forklaring

Ia

-

Ib

1

II a

-

II b

1

II c

Det er allerede klart, uden yderligere karakterisering eller
overvågning, at gældende regionplan mål nås.
Tilgængelige data indikerer ikke risiko for at gældende regionplan mål
ikke nås, men kvaliteten og anvendeligheden af de tilgængelige data
kan forbedres.
Det er muligt, at gældende regionplan ikke nås, men der mangler data
til at vurdere dette tilstrækkeligt sikkert.
Det er sandsynligt, at gældende regionplan mål ikke nås, men hvor
yderligere karakterisering og eller overvågning er nødvendig for at
iværksætte foranstaltninger.
Der er allerede klart, uden yderligere karakterisering eller
overvågning, at gældende regionplan mål ikke kan nås.

I alt 1
Tabel 4.2.1. Vurdering af de 6 vandløb/vandløbsstrækninger tilstand pr. 22. december 2015 (vandrammedirektivets
basisanalyse del 2).
Yderligere informationer om Vandrammedirektivets basisanalyse I-II kan findes på
http://www.mst.dk/Vand/Vandrammedirektivet/Basisanalysen/Dansk+rapportering/06030200.htm

3.2 Eutrofiering
Hovedparten af de terrestriske naturtyper og flere arter, der er omfattet af habitatdirektivet, påvirkes negativt ved
relativt lave niveauer af luftbåren kvælstofdeposition. Naturtypernes følsomhed overfor tilførsel af luftbåret kvælstof
kan beskrives ved hjælp af tålegrænser. Når tålegrænserne er overskredet må det forventes, at de påvirkede naturtyper
vil være truede på mellem til lang sigt.
En stor del af de registrerede forekomster af naturtyper i området er kvælstoffølsomme. Det gælder særligt for
brunvandede søer og lobeliesø i området (tålegrænse 5-10 kg N/ha/år), samt hængesæk (10-15 kg N/ha/år) og endelig
klitheder, grå klitter, grønsværsklit og klitlavninger (10-20 kg N/ha/år). For artsrige forekomster ligger tålegrænsen i
den nedre ende af disse intervaller.
Eutrofiering i form af kvælstofdeposition vurderes at være en af de største trusler i området. Den nuværende deposition
ligger i intervallet mellem 12 og 20 kg N/ha/år (tabel B.2.2.3) og overstiger dermed det nedre tålegrænseniveau for alle
de følsomme naturtyper.
I langt hovedparten af de tilfælde, hvor eutrofiering vurderes at have negativ indflydelse på naturkvaliteten i de
terrestriske naturarealer i habitatområdet, er årsagen luftens generelt forhøjede indhold af kvælstofforbindelser, der
stammer fra såvel internationale, nationale, som lokale kilder. I Jylland stammer op mod 60 % af kvælstofdepositionen
fra husdyrbrug (Danmarks Miljøundersøgelser 2005). Det er derfor vigtigt, at kvælstofbelastningen fra lokale kilder
nedbringes.
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Driften af naturarealerne bør om muligt tilrettelægges således, at der løbende fjernes kvælstofholdigt materiale fra
arealet ved f.eks. afbrænding, græsning, høslet eller rydning. Det er dog ikke muligt at pleje sig ud af problemet på
naturtyper, som det ikke er muligt at afgræsse, enten på grund af deres følsomhed overfor slitage eller fordi det ikke er
fysisk muligt, som f.eks. de næringsfattige søer og hængesæk.

3.3 Tilgroning
Tilgroning er for de lysåbne naturtyper oftest et tydeligt tegn på, at et areal er i en negativ udvikling og ikke har en god
tilstand. Tilgroning kan ske både med høje urter og/eller med træer og buske. Tilgroning med vedplanter, er fatal for
lysåben natur, da lyskrævende, lave planter hurtigt forsvinder, medens tilgroning med urter oftest kræver længere tid for
helt at fortrænge de karakteristiske arter. Rydning, høslet og/eller græsning er metoder til at afhjælpe tilgroningens
negative effekter.
For de tørre naturtyper – klitheder og klitlavninger udgør tilgroning med vedplanter og høj vegetation en trussel på både
kort og lang sigt. En fortsat opretholdelse af disse naturtyper vil kræve f.eks. kontrollerede afbrændinger, afgræsning og
periodevis rydning af opvækst i form af træer og buske.

3.4 Hydrologi
Naturlig hydrologi er væsentlig for de våde naturtyper. Indgreb i den naturlige hydrologi vil påvirke strukturen,
økologien og artssammensætningen på det pågældende areal, således at arter, som under naturlige forhold ikke er
tilpassede til at leve på voksestedet, kan etableres og fortrænge de naturlige, tilpassede og karakteristiske arter.
Hydrologiske forhold, såsom dræning i form af grøftning og nedlægning af drænrør, samt opstemninger mm., vurderes
ikke at udgøre et problem for de våde naturtype klitlavninger og hængesæk.

3.5 Invasive arter
Invasive arter er arter, der ikke er naturligt hjemmehørende i Danmark, men som ved menneskets hjælp er introduceret
til denne lokalitet. De invasive og aggressive arter klarer sig så godt i den danske natur, at de udgør en trussel mod de
naturligt forekommende arter. De er i stand til at udkonkurrere de specialiserede og lokalt tilpassede arter, og på
længere sigt kan de således føre til en markant ændring i naturtyper og økosystemer og være med til at mindske
biodiversiteten i naturen.
I klitterne er der registreret Bjergfyr. Arten kræver en særlig indsats og opmærksomhed, men udgør i øjeblikket ikke en
større trussel i området da den har været bekæmpet i en årrække.

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

3.7 Forstyrrelse af arter
Habitatområde er ikke udpeget for nogen arter og der er ikke registreret arter under kortlægningen.

3.8 Andre Trusler
For de to søtyper lobeliesø og brunvandet sø er gæssenes anvendelse af søerne son fouragerings- og overnatningsområde en stor trussel med henblik på eutrofiering af søerne.

4. Plejetiltag, igangværende indsats mm
Staten har i forbindelse med et LIFE-projekt med klitheder udført pleje på klitheden, bl.a. i form af rydning af Bjergfyr.
Kilde:
http://www.skovognatur.dk/Emne/Naturbeskyttelse/Naturpleje/LIFE/Afsluttede/Klithede/Projektet.htm
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5. Modstridende naturinteresser
Naturlig succession i form af tilgroning kan indebære, at én naturtype udvikler sig til en anden, ligesom eutrofiering,
overgræsning eller hårdhændet hugst kan medføre en ændring i vegetationen fra en naturtype mod en anden. Det kan
derfor ved udarbejdelse af Natura 2000-planen være nødvendigt, at foretage en prioritering af hvilken drift eller
plejemetoder man vil benytte sig af på et givet areal afhængig af hvilken naturtype eller naturtypemiks, man sigter mod.

6. Liste over manglende data
Det vurderes, at den kortlægning og den dertilhørende tilstandsvurdering, der ligger til grund for nærværende
basisanalyse er mangelfuld. Der kan derfor være andre forekomster af naturtyper og arter, der ikke er medtaget i
nærværende basisanalyse. Derudover kan der være trusler og negative vegetationsstrukturer der ikke er registreret.
Naturtyper
Terrestriske naturtyper
Der er behov for en dækkende kortlægning af de naturtyper, som ikke udgør en del af de 18 lysåbne naturtyper, der
indgår i kortlægningen og overvågningen i NOVANA-programmet:
• Forklit (2110)
• Hvid Klit (2120)
• Havtornklit (2160)
• Grårisklit (2170)
Søer og vandhuller
Der er generelt behov for kortlægning af søer, vandhuller og damme på under 5 ha:
• Lobeliesø (3110)
• Søbred med småurter (3130)
• Kransnålalge-sø (3140)
• Næringsrig sø (3150)
• Brunvandet sø (3160)
Arter
Dyrearter
Der mangler generelt data for forekomster af, og den geografiske udbredelse af følgende arter hjemmehørende i
Nordjylland:
• Hedepletvinge
• Bred Vandkalv
• Kildevælds-Vindelsnegl
• Skæv Vindelsnegl
• Sump-Vindelsnegl
• Stor Vandsalamander
• Damflagermus

7. Lister over tilgængeligt materiale
Vandløb:
1: Miljøtilstanden i vandløbene i Hanstholm kommune, rapport nr. 93 i Miljøserien, 1989.
2: Vandrammedirektiv basisanalyse del 2 for Viborg, Nordjylland og Ringkøbing amter. 2005
(http://gis.vibamt.dk/Arealinfo/AI_Page.asp?Page=VandrammeDirektivet&Zoom=150000&CenterX=50500000&Cente
rY=628200000)

8. Supplerende litteratur
Baagø, H., 2001. Danish bats (Mammalia:Chiroptera): Atlas and analysis of distribution, occurrence and
abundance. – Steenstrupia 26(1): 1-117.
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Bilag
B.1 Datagrundlag for naturtyper og arter
I 2004 og 2005 er der foretaget en kortlægning af de terrestriske habitatnaturtyper inden for habitatområderne (ref.
DMU). Desuden er der gennem årene indsamlet data i forbindelse med forskellige projekter, som Nordjyllands Amt har
igangsat. Oplysningerne om søer, vandløb og havområder bygger udelukkende på den viden der er indsamlet gennem
årene via et generelt tilsyn og overvågningen udført regionalt og via det nationale overvågningsprogram. I Tabel B.1.1er
der vist en oversigt over tilgængelige data for de enkelte naturtyper.
Herunder en oversigt over tilgængelige data
Nr.

Naturtype

2110

Forstrand og begyndende klitdannelser

2120

2140

Hvide klitter og vandremiler
*Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og
grønsværklit ) 2)
*Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 2)

2160

Kystklitter med havtorn

2170

Kystklitter med gråris

2190

Fugtige klitlavninger

3110

Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)

3160

Brunvandede søer og vandhuller

3260

Vandløb med vandplanter

2130

NOVA

NOVANA
(2004 – 2006)

Andre data

Kortlægningen 04-05
Kortlægningen 04-05

Kortlægningen 04-05
Regionale
overvågningsdata
Regionale
overvågningsdata
Regionale overvågnings
data samt ref. /1/2

Kortlægningen 04-05
7140
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
TabelB.1.1. Oversigt over datagrundlaget for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for NATURA 2000 området. For hver
naturtype og art er en henvisning til en mere detaljerede gennemgang af datagrundlaget samt en angivelse af hvor data stammer fra. NOVA:
National Overvågningsprogram af VAndmiljøet og NOVANA: Det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og Naturen.

B.2 Foreløbig trusselsvurdering
B.2.1 Beskrivelse af naturtilstanden
En naturtypes tilstand vurderes ud fra følgende tre kriterier:
1. Areal. Jo større areal en naturtype dækker i området, des bedre tilstand (arealdata ses i tabel B.2.1.1).
2. Struktur og funktion. Jo flere af de særlige strukturer og funktioner, som er nødvendige for at opretholde og bevare
naturtypen på langt sigt, som er til stede, des bedre tilstand (summering af struktur- og funktionsdata ses i tabel B.2.1.2).
3. Karakteristiske arter. Jo flere af de arter, som er karakteristiske for naturtypen, som er til stede, des bedre tilstand
(data over karakteristiske arter ses i tabel B.2.3).
I nedenstående er summeret de oplysninger som vurderingen af områdernes naturtilstand er baseret på.
I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper er der foretaget en registrering af
udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer på hovedparten af de kortlagte arealer. Disse strukturer er
delt op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i veludviklede og typiske forekomster af
naturtypen under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de negative strukturer om en stærkt påvirket
naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang registreret på en tre-trins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke
tilstede (I).
Tabel B.2.1.2 giver en oversigt over de enkelte naturtypers fordeling i forhold til deres indhold af positive og negative
strukturer. Mørkegrøn farve viser veludviklede naturtyper, som tilsyneladende ikke er udsat for nogen nævneværdige
trusler, mens mørkerød farve viser dårligt udviklede naturtyper, der antagelig påvirkes kraftigt af en eller flere trusler.
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Naturtype
2130
2140
2190
7140

Areal (ha)
80,2
381,9
13,8
0,2

Tabel B.2.1.1. Arealfordeling (ha) af de kortlagte terrestriske
lysåbne habitattyper i natura 2000-område 185.

Grå/grøn klit (2130) 80 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
100
9
S
U

I

Klitlavning (2190) 14 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
70
S
30
U

I

Klithede (2140) 382 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
I
63
20
S
2
U
15
Hængesæk (7140) 0,2 ha
Strukturer
Positive
Negative
U
S
I
I
S
100
U

Tabel B.2.1.2. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor de enkelte naturtyper er registreret. For både negative og positive
strukturer er angivet om strukturerne samlet set er udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I). Antallet af registreringer med hver af de 9
kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004).

2130

Antal registreringer

2140

Antal registreringer

7140

Antal registreringer

Art

Indenfor

Art

Indenfor

Art

Indenfor

star, sand-

Udenfor
1

revling

Udenfor
6

star, næb-

Udenfor
1

snerre, gul
1
star, sand6
bukkeblad
1
hønsetarm,
1
almindelig
Tabel B.2.1.3. Forekomster med naturtype karakteristiske arter. Arterne er blevet registreret i forbindelse med kortlægningen af habitatnaturtyperne.
Indenfor: arten er registret i 5 cirkelen, Udenfor: arten er registret udenfor 5m cirklen

B.2.2 Eutrofiering
B.2.2.1 Tålegrænser
For de naturtyper, der danner udpegningsgrundlag for Natura 2000-området, er der fastsat tålegrænseintervaller, som
fremgår af tabel B.2.2.1.
Boks:
Tålegrænse: Følsomheden af et naturområde overfor en (forøget) tilførsel af forsurende eller eutrofierende stoffer kan
beskrives i form af tålegrænser, der angiver ”den belastning, hvorunder væsentlige skadelige effekter på økosystemet
ikke vil forventes, vurderet ud fra den bedste tilgængelige viden” Empirisk baserede tålegrænser for en række
forskellige naturtyper er blevet fastsat af UN/ECE 1 (Skov- og Naturstyrelsen, 2003).

1

UN/ECE er FN's Økonomiske Komité for Europa. Tålegrænserne (critical loads) fastsættes i Arbejdsgruppen vedr.
effekter af konventionen om langttransporterende luftforurening (www.unece.org/env/wge) i forbindelse med det
internationale samarbejdsprogram vedr. modellering og kortlægning af tålegrænser, baggrundsbelastning, effekter, risici
og udviklingstendenser for luftforurening.
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Naturtype

Tålegrænse
Kg N/ha
-1
30-40
-1
30-40
30-40
-1
-1
30-40
30-40
10-20 2
10-20 2
10-25 4

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
1130 Flodmundinger
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
1150 Kystlaguner og strandsøer
1160 Større lavvandede bugter og vige,
1170 Rev
1180 Boblerev
1330 Strandenge
1340 Indlands saltenge
2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit )
2140 Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
2190 Fugtige klitlavninger
2250 Kystklitter med enebær
3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
5-10
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
5-10
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
5-10
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
- 11
3160 Brunvandede søer og vandhuller
5-10
3260 Vandløb med vandplanter
-1
3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter
-1
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
10-25
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)
10-20
6120 Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand
15-25
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (vigtige orkidélokaliteter)
15-25
6230 Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
10-20
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
15-25 6
7110 Aktive højmoser
5-10
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
10-15 3,7
7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv
10-15 3,7
7210 Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe
15-25
7220 Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
15-25 8
7230 Rigkær
15-25 3
1
Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme for
atmosfærisk tilførsel, eller forventes at modtage det største bidrag fra andre kilder, fx grundvand eller overfladenær
afstrømning.
2
Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10 – 15 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme
laver på lokaliteten ønskes beskyttet.
3
Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter
på lokaliteten ønskes beskyttet.
4
Tålegrænsen for oligotrofe søer (5 – 10 kg N ha-1år-1) benyttes for småsøer i klitlavninger.
5
Tålegrænsen for heder (10 – 20 kg N ha-1år-1) anvendes, hvis dværgbuske (lyng mv.) er hyppige.
6
Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk natureng, der kan være mere kvælstoffølsom.
7
Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattigkær, der har tålegrænse i intervallet 10 – 20 kg N ha-1år1
8
Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at have tålegrænser i den lave ende af intervallet.
9
Baseret på tålegrænsen for laver.
10
Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N ha-1år-1
11
Mange søer og vandhuller er eutrofieret som følge af næringstilførsel fra andre kilder. For de rene, ikke eutrofierede
søer af type 3150 kan tålegrænsen for de øvrige søtyper på 5-10 kg N ha-1år-1 bruges, hvis søen er kvælstofbegrænset.
Tabel B.2.2.1 Tålegrænser for terrestriske naturtyper i habitatområdet (Skov- og Naturstyrelsen 2005)
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Som det fremgår af tabel B.2.2.1 er det særligt højmose (7110), hængesæk (7140) samt sure overdrev og heder (6230 og
4030), der er følsomme overfor kvælstofbelastning. Rigkær og kalkoverdrev er moderat kvælstoffølsomme med
tålegrænser mellem 15-25 kg N/ha/år. Men rigkær med en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter hører dog
også til de særligt kvælstoffølsomme naturtyper med en tålegrænse på 5-10 kg N/ha/år. Derimod er naturtyper, der
jævnligt overskylles med næringsrigt havvand ikke særligt kvælstoffølsomme, det gælder bl.a. strandeng (1330), men
her skal man være opmærksom på at partier med overdrev på strandvolde o.lign. kan være følsomme. For artsrige
forekomster ligger tålegrænsen i den nedre ende af disse intervaller.

B.2.2.2 N-deposition og overskridelse af tålegrænser
Kvælstofdepositionen til danske land- og vandområder kommer fra en lang række danske og udenlandske kilder,
primært husdyrproduktion (ammoniak) og forbrændingsprocesser (kvælstofoxider). I Jylland og på Fyn stammer ca. 60
% af kvælstofdepositionen fra husdyrproduktion, mens det på Sjælland og Bornholm drejer sig om ca. halvdelen eller
under halvdelen (DMU, 2005). De gennemsnitlige tal dækker dog over store lokale variationer afhængig af den lokale
husdyrtæthed og ruheden af naturområderne. I forhold til husdyrproduktionen er staldanlæg uden
ammoniakbegrænsende teknik typisk den største kilde til landbrugets ammoniakfordampning.
I tabel B.2.2.2 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som kommunevise gennemsnit af NHy og NOx for
årene 2000, 2003 og 2004 beregnet med modellen DEHM-REGINA (Skov- og Naturstyrelsen 2005, Bilag 1 til
Ammoniakmanualen. Opdatering af 15. december 2005,
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ammoniakmanualen.htm).
Den gennemsnitlige N-deposition i den forhenværende Hanstholm kommune, hvori Natura 2000-området ligger, er
mellem 13,8 kg N/ha/år, hvilket er lavere landsgennemsnittet.
En betydelig del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt fordelt i landskabet. Hertil
kommer, at afsætningen af ammoniak på forskellige overfladetyper varierer i forhold til ruheden. Der er derfor foretaget
en korrektion af de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige naturtypers ruhed
inden for habitatområdet. Ruheden af naturarealerne (z0) er vurderet på baggrund af kortlægningsdata
(vedplantedækningen i TILDA). Korrektionen er foretaget ved hjælp af metoden beskrevet Ammoniakmanualen (Skovog Naturstyrelsen 2003).
Det korrigerede kvælstofnedfald på naturområderne i Natura 2000-området ligger mellem 12,5 - 20 kg N/ha/år alt
afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed, se tabel B.2.2.3.
Det skal understreges at der er tale om en foreløbig overslagsberegning, der bør følges op med en mere detaljeret
beregning af kvælstofbelastning af de enkelte naturområder samt en modelberegnet tålegrænse. Blandt andet kan der
være tale om stor variation inden for de enkelte naturområder som følge af varierende tilgroningsgrad, nærhed til lokale
husdyrbrug mv.
Det vurderes umiddelbart, at der ikke i eller lige uden for habitatområdet er lokale enkeltkilder, der i sig selv er
hovedbidragyder til kvælstofbelastningen og dermed hovedårsag til eutrofiering og forringet naturkvalitet i
habitatområdet. Dette skyldes bl.a. at en stor del af ammoniakfordampningen fra husdyrproduktionen omdannes til
langttransporterende luftforurening.
I langt hovedparten af de tilfælde, hvor eutrofiering vurderes at have negativ indflydelse på naturkvaliteten i de
terrestriske naturarealer i habitatområdet, er årsagen således luftens gener.
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Aulum-Haderup
Bjerringbro
Fjends
Hanstholm
Karup
Kjellerup
Møldrup
Morsø
Skive
Spøttrup
Sundsøre
Sydthy
Thisted
Tjele
Viborg
Vinderup
Aalestrup
Landsgennemsnit

NHy (kg
N/ha)
11,6
12,1
11,8
7,4
11,7
11,2
11,9
9,9
10,9
11,1
10,4
7,9
8,0
11,8
11,8
11,2
12,1
9,1

NOx (kg
N/ha)
6,4
6,3
6,1
6,4
6,5
6,1
5,9
5,7
5,8
5,8
5,6
6,0
6,0
6,0
6,1
6,0
5,8
6,8

Total N (kg
N/ha)
18,0
18,4
17,9
13,8
18,2
17,4
17,8
15,6
16,6
17,0
16,0
13,9
14,0
17,9
17,9
17,2
17,9
15,9

Tabel B.2.2.2. Baggrundsbelastningen (i kgN/ha/år) i de nordjyske kommuner. Kvælstof-depositionen er angivet som kommunevise gennemsnit af hhv.
NHx (ammoniak og ammonium), NOy (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat) og total N (samlet tør- og våddeposition). Skov- og Naturstyrelsen,
2005.

N-belastning (kgN/ha/år) i forhold til tålegrænseintervallet
Habitattype
2130
2140
2190
7140

12,5-15
100% (1)
59% (9)
100% (2)

15-17,5

17,5-20

41% (2)
100% (1)

Tabel B.2.2.3. Vurdering af de kortlagte terrestriske naturarealers belastning med luftbåren kvælstof i forhold til naturtypernes tålegrænseintervaller.
For hver naturtype er angivet andelen af det samlede areal samt antal forekomster i forskellige intervaller af belastninger. Belastninger hvor den
lokale N-belastning ligger under den nedre grænse i tålegrænseintervallet (tålegrænsen ikke overskredet) er markeret med grønt, N-belastninger, der
ligger indenfor tålegrænseintervallet (overstiger den lave ende af tålegrænseintervallet) er vist med gult, og N-belastninger, der ligger over
tålegrænseintervallet (overstiger den høje ende af tålegrænseintervallet) er markeret med rødt.
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B.2.3 Tilgroning
B.2.3.1 Vegetationshøjde
Arealandel m ed lav vegetation

100%

80%

60%

30-75%
10-30%
5-10%
0-5%

40%

20%

0%

2130

2140

2190

7140

Arealandel m ed m iddelhøj vegetation

100%

80%

60%
75-100%
30-75%
10-30%
40%

20%

0%
2130

2140

2190

7140
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Arealandel m ed høj vegetation

100%

80%

60%

75-100%
10-30%
5-10%
0-5%

40%

20%

0%
2130

2140

2190

7140

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

B.2.3.2 Vedplantedækning
Arealandel m ed vedplanter (kronedækning)

100%

80%

60%
10-25%
1-10%
0%
40%

20%

0%
2130

2140

2190

7140

Figur B.2.3.2 Den procentvise arealandel af vedplanter i de kortlagte habitatnaturtyper indenfor Natura 2000-området.
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B.2.3.3 Arealandel med græsning og/eller høslet
Arealandel m ed græsning/høslet
100%

80%

60%
30-75%
0-5%
40%

20%

0%
2130

2140

2190

7140

Figur B.2.3.3. Den procentvise arealandel af græsning og høslet i de kortlagte habitatnaturtyper indenfor Natura 2000-området.

B.2.4 Hydrologi
B.2.4.1 Afvanding og vandindvinding
Afvanding og vandindvinding
Arealandel i %

100%

80%

60%
1
0
40%

20%

0%
2140

2190

7140

Tabel Tabel B.2.4.1. Oversigt over afvanding og vandindvinding i de forekomster, hvor de våde naturtyper er registreret. 0: Er ikke vurderet 1:
Afvanding og vandindvinding forekommer ikke. 2: Tegn på afvanding med uden tydelige vegetationsændringer 3: Afvanding medfører
sommerudtørring og begyndende tilgroning 4: Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter 5: Fuldstændig tørlægning af hele arealet.
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B.2.5 Invasive arter
Arealandel med forekomst af invasive arter
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Figur B.2.5.1 Arealandel med forekomst af invasive arter på de kortlagte habitatnaturtyper i Natura 2000-området

B.3. Vandløb
I habitatområde 185 findes 1 målsatte vandløb/vandløbsstrækninger. Amtet at vandløbet kan kategoriseres som værende
naturtype 3260 (Vandløb med vandplanter).
Amtets data er imidlertid indsamlet i forbindelse med faunaprøvetagning efter Dansk Vandløbs Fauna Indeks, og er
således ofte indsamlet meget tidligt på året i februar og marts måned, hvilket vil sige før en række plantearters
vækstsæson. På baggrund af disse data er det derfor ikke muligt, at give en dækkende vurdering af karakteristiske
plantearters udbredelse og hyppighed i vandløbet.
Tilstedeværelsen og artskarakteristik af diverse fiskearter er desuden også kun kendt sporadisk.
Alle oplysningerne, som skal benyttes ved udfyldning af ”Bilag 2 (Vandløbs registreringer) til vejledningen til amterne
om udarbejdelse af Natura 2000-basisanalyse, Skov- og Naturstyrelsen, 2005” kan findes i Winbio databasen.
Generelt kan vandløbet i habitatområde 185 karakteriseres som et kraftigt reguleret vandløb med dårlige fysiske
forhold. Dette betyder, at vandløbet i hovedtræk fremstår som fauna og flora fattige med megen lidt fysisk variation.
Trusselsvurdering
I Vandrammedirektivets basisanalyse del II er det for alle målsatte vandløb vurderet om hver enkelt vandløb er i risiko
for ikke at overholde den i regionplanen fastsatte målsætning i 2015. I vandrammedirektivets basisanalyse er det
desuden vurderet, hvilke påvirkninger der formentlig er årsag til den manglende målsætningsopfyldelse.
Vandrammedirektivets risikoanalyse anvendes som en foreløbig trusselsvurdering for vandløbene i habitatområdet.
I vandrammedirektiv sammenhæng arbejdes med følgende trusler B = trusler der kan resultere i en biologisk påvirkning
(eks. regulering og tilledning af spildevand), FM = trusler der resultere i en fysisk morfologisk påvirkning, KH = trusler
der resulterer i en kvantitativ hydrologisk påvirkning, MFS = miljøfarlige stoffer og sidst N = næringssalte.
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Hvis et vandløb i vandramme direktivets basisanalyse del 1, er blevet karakteriseret som enten ”reguleret” eller
”vedligeholdt”, så har man vedtaget, at karakteriserer truslerne imod vandløbet som både B, FM og KH i vandramme
direktivets basisanalyse del 2.
I habitatområde 185 er der i vandramme direktivets basisanalyse del 2 foretaget følgende vurdering af den 1
vandløb/vandløbsstrækninger tilstand pr. 22. december 2015:
Antal
vandløb/vandløbsstrækninger
-

Kategori

Forklaring

Ia

-

Ib

1

II a

-

II b

1

II c

Det er allerede klart, uden yderligere karakterisering eller
overvågning, at gældende regionplan mål nås.
Tilgængelige data indikerer ikke risiko for at gældende regionplan mål
ikke nås, men kvaliteten og anvendeligheden af de tilgængelige data
kan forbedres.
Det er muligt, at gældende regionplan ikke nås, men der mangler data
til at vurdere dette tilstrækkeligt sikkert.
Det er sandsynligt, at gældende regionplan mål ikke nås, men hvor
yderligere karakterisering og eller overvågning er nødvendig for at
iværksætte foranstaltninger.
Der er allerede klart, uden yderligere karakterisering eller
overvågning, at gældende regionplan mål ikke kan nås.

I alt 1
Tabel 4.2.1. Vurdering af de 6 vandløb/vandløbsstrækninger tilstand pr. 22. december 2015 (vandrammedirektivets
basisanalyse del 2).
Yderligere informationer om Vandrammedirektivets basisanalyse I-II kan findes på
http://www.mst.dk/Vand/Vandrammedirektivet/Basisanalysen/Dansk+rapportering/06030200.htm

B.4. Søer
I Habitatområde 185 er der 3 større søer. To af dem er hhv. 2130 (grøn og grønsværsklit) og 3160 (brunvandede søer og
vandhuller) er registreret men ikke omfattet af udpegningsgrundlaget, og derfor omtales søerne i kapitel 7. Lild
Strandkær er en lobeliesø og karakteriseres som naturtype 3110 (kalk- og næringsfattige søer og vandhuller). Den er en
3,4 ha aflang sø med en fosforkoncentration på 0,083 mg/l (1 vintermåling). Sidste vegetations-undersøgelse er fra
1987, hvor der var ”bestandsdannende” populationer af Tvepibet Lobelie og Strandbo. Dækningsgraden blev ikke
bestemt.
Foreløbig trusselsvurdering
I Vandrammedirektivets basisanalyse del II er det for alle særskilt målsatte søer og søer over 5 ha vurderet, hvilke af
søerne, der er i risiko for ikke at kunne overholde den i regionplanen fastsatte målsætning i 2015. Det er desuden
vurderet, hvilke påvirkninger, der kunne være årsag til den manglende målopfyldelse. Vandrammedirektivets
riskoanalyse anvendes som foreløbig trusselvurdering for søerne i Natura 2000-området.
I vandrammedirektiv sammenhæng arbejdes med følgende påvirkningstyper: B = biologisk påvirkning (eks. udsatte
karper), FM = fysisk morfologisk påvirkning (sluser og pumpestationer), MFS = miljøfarlige stoffer og N =
næringssalte.
Lild Strandkær forventes at opfylde målsætningen i 2015.
Udbredelsen af tagrør pga. øget næringsstofbelastning er en trussel for søens bestand af grundskudsplanter.

