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1 Hedeområder ved St. Råbjerg
Habitatområde 74 og Fuglebeskyttelsesområde 48

1 Indledning
I medfør af Lov om Miljømål skal der laves en forvaltningsplan for hvert af
de internationale naturbeskyttelsesområder i Danmark – en såkaldt Natura
2000-plan. Naturbeskyttelsesområderne omfatter EF-habitatområder, EFfuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Tilsammen kaldes de Natura
2000-områder. De nævnte områder har deres udspring i to forskellige EFdirektiver og en international aftale.
Habitatdirektivet

Habitatdirektivet fra 1992 har som helhed til formål at beskytte naturtyper og
arter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU. Til dette formål skal
medlemsstaterne udpege en række særlige bevaringsområder, de såkaldte
habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget med henblik på at
beskytte bestemte naturtyper og arter af dyr og planter. Nogle naturtyper og
arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for beskyttelsen.
Naturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne på direktivets bilag
II.

Fuglebeskyttelsesdirektivet Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har til formål at beskytte levestederne
for fuglearter, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af
levesteder i EU. Til dette formål skal medlemsstaterne udpege en række
fuglebeskyttelsesområder hvor disse fugle yngler eller regelmæssigt gæster
for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre. Hvert enkelt
fuglebeskyttelsesområde er udpeget for at beskytte levesteder for en eller
flere af de fuglearter, der er opført på direktivets liste l.
Ramsarkonventionen

Ramsarkonventionen er en aftale mellem mange lande (ca. 150) om at
beskytte vådområder af international betydning, især som levesteder for
vandfugle. Konventionen blev underskrevet af de første lande i 1971, og
Danmark tiltrådte den i 1977. Ramsarområder er beskyttede vådområder
med særlig betydning for fugle, og i Danmark er der udpeget 27, hvoraf de
fleste findes i de lavvandede dele af vore farvande. I alt er udpeget 7.400
km2.

Natura 2000-planer
Natura 2000-planlægningen er en løbende planlægning, der revideres,
udbygges og opdateres hvert 6. år. Planerne vil udgøre grundlaget for
naturforvaltningen i områderne.
En plan for et Natura 2000-område består af:
- En basisanalyse
- En målfastsættelse
- Et indsatsprogram
Basisanalysen

Formålet med basisanalysen er at skabe et faktuelt grundlag for den konkrete
prioritering af forvaltningsindsatsen, således at det kan dokumenteres, at den
nødvendige indsats for at leve op til habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne
iværksættes.

Basisanalyse
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For hvert Natura 2000-område skal der udarbejdes en selvstændig
basisanalyse, der indeholder en kort sammenfatning med tekniske bilag og
kortbilag. I basisanalysen findes en gennemgang af den eksisterende viden
om de naturtyper og arter som områderne er udpeget for.
Amterne udarbejder basisanalysen for de enkelte Natura 2000-områder.
Strukturreformen har medført, at opgaven er fremrykket, og amterne skal
derfor aflevere analyserne til Staten senest den 1. juli 2006.
Fremrykningen af amternes arbejde med basisanalysen betyder, at amterne
ikke kan udarbejde den i loven krævede tilstandsvurdering af de enkelte
områder. Tilstandsvurderingen udarbejdes derfor efterfølgende af staten.
Fredsskovpligtige arealer

Amterne er ansvarlige for udarbejdelse af basisanalysen for arealer, som ikke
er omfattet af skovloven. Sideløbende med amternes planlægning udarbejder
Skov- og Naturstyrelsens landsdelscentre en basisanalyse for
skovbevoksede, fredsskovpligtige arealer. En samlet basisanalyse for hvert
Natura 2000-område skal således sammenstykkes af to dele.

Idéfase

Det næste trin er en offentliggørelse af basisanalysen i forbindelse med en
idéfase på minimum ½ år, hvor der indkaldes ideer til den videre
planlægning.

Indsatsprogram

Herefter udarbejder Staten senest i december i 2008 færdige Natura 2000planer for alle områderne (inklusiv målfastsættelser og indsatsprogrammer).
Planerne skal i offentlig høring i minimum ½ år og de endelige planer
fremlægges i december 2009.

Gunstig bevaringsstatus
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig
bevaringsstatus” for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget af
hensyn til. For at en naturtype eller art kan siges at have gunstig
bevaringsstatus skal en række kriterier være opfyldt.
Naturtyper

En naturtypes 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 tilstede og sandsynligvis fortsat vil
være det i en overskuelig fremtid”, og
- ”bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende
naturtype, er gunstig.”

Arter

En arts bevaringsstatus anses for “gunstig” når
- “data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at
arten på langt sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel
af dens naturlige levesteder”, og
- “artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der
er sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive
mindsket”, og
- ”der er – og sandsynligvis fortsat vil være – et tilstrækkeligt stort
levested til på langt sigt at bevare dens bestande”.
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2 Beskrivelse af området
Området ligger i Grindsted og Billund Kommuner. Området dækker et areal
på 626 ha, hvor de centrale elementer er det store plantageområde
Gyttegårds Plantage, og de store hede- og moseområder ved St. Råbjerg,
Grene Sande og Præsteflod. Igennem området løber Grene Å, der er en del af
Grindsted Å/Varde Å-systemet. Udpegningsgrundlaget for hhv.
habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet er vist i tabellerne herunder
(Tabel 2.1 og Tabel 2.2).

Administrative bindinger
Gyttegård plantage med tilhørende naturarealer er ejet af Miljøministeriet og
administreres af Randbøl Statsskovdistrikt. Hedeområdet v. St. Råbjerg er
privatejet.
Fredninger

I 1967 blev 68 ha omkring St. Råbjerg fredet med det formål at bevare
hedearealerne. Grene Sande og hedemosen Præsteflod, i alt 160 ha, blev i
1969 fredet med det formål at beskytte geologiske og biologiske interesser.

Naturbeskyttelsesloven

Områdets hede- mose-, eng- og
naturbeskyttelseslovens § 3 i alt 270 ha.

sø-områder

er

omfattet

af

Tabel 2.1. Oversigt over udpegningsgrundlaget for EF-Habitatområde nr. 74 (Hedeområder ved St. Råbjerg).
Prioriterede arter og naturtyper er markeret med *. For naturtyper er angivet det kortlagte areal af naturtypen. For
arter er vist udbredelsen af det potentielle levested, mens udbredelsen af det kendte levested er angivet i parentes.
For hver art og naturtype er det angivet i tabellen, hvis der findes et særskilt databilag.
Nr.

Naturtype / Art

Areal/ længde

Antal levesteder /
forekomster

Bilag

1,2

2

-

8,5 ha
50 ha
13 ha
12 ha
40 ha
32 ha
0,9 ha
1,6 ha

1
1
1
1
1
1
1
1

4.3.2
4.3.3
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Skov naturtyper
9110
Bøg på mor
9190
Stilkege-krat
91D0 Skovbevokset tørvemose

-

-

-

Ikke på udpegningsgrundlaget
5130
Enebærhede
6230
*Surt overdrev

0,03 ha
6,5 ha

1
1

4.3.4

Ferskvandsnaturtyper
3130
Søbred med småurter
3160
Brunvandede søer
Terrestriske naturtyper
2310
Visse-indlandsklit
2320
Revling-indlandsklit
2330
Græs-indlandsklit
4010
Våd Hede
4030
Tør hede
6410
Tidvis våd eng
7140
Hængesæk
7150
Tørvelavning

Tabel 2.2. Oversigt over udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 48. Y: Ynglende art. T:
Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i
nationalt betydende antal. Parentes om bestandsstørrelse udfor ynglefugl angiver træk-bestand.
SPA 48 Hedeområder ved Store Råbjerg
Tinksmed
Natravn

Basisanalyse

Status
Y
Y

Bestand
0?
?

Bilag
4.1
4.1
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Figur 1. Oversigtskort over beskyttelsesområdet.

Naturkvalitetsplanen

I Ribe Amts Naturkvalitetsplan er størstedelen af naturområderne A-målsat
og de store hedeområder ved St. Råbjerg og Grene Sande opfylder den høje
målsætning. Arealer i Gyttegård Plantage og engarealer ved Præsteflod
opfylder i dag ikke A-målsætningen. Mindre dele af området er B-målsat.
Området er udpeget som hovedindsatsområde.

SFL-område

St. Råbjerg-området samt området omkring Præsteflod er udpeget til SFLområde. Området ved Ll. Råbjerg og Grene Sande er statsejet og derfor ikke
SFL-område.

Landskab og geologi
Parabelklitter

St. Råbjerg-området ligger på nordkanten af Hejnsvig Bakkeø. Den nordlige
tredjedel ligger på hedesletten, mens den sydlige del ligger på bakkeøterræn.
Fra punktet St. Råbjerg på 69 m, er der en storslået udsigt over landskabet,
og man ser tydeligt overgangen fra bakkeøen til hedesletten mod nord.
Grene Sande er skabt af sandfygning forårsaget af arktiske vinde ved sidste
istids slutning. I Grene Sande har den langvarige påvirkning af vestenvinden
skabt en såkaldt parabelklit, en u-formet klit, der vender ”benene” mod vest.
Der er stadig blottede vindbrud i det nordlige ben, mens der på det sydlige
ben findes en sammenhængende vegetation.

Arealanvendelsen før og nu
Gyttegård plantage er en af de såkaldte ”grosserer-” eller ”Københavner-”
plantager, der blev anlagt i hedeopdyrkningsperioden efter tabet af
Sønderjylland i 1864. Størstedelen af Gyttegård Plantage blev anlagt af
bankdirektør Heide omkring år 1900. I 1972 erhvervede Staten den 528 ha
store ejendom, som i dag hører under Randbøl Statsskovdistrikt. Hederne
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ved St. Råbjerg, Grene Sande og Præsteflod er rester af de tidligere
vidtstrakte hedeområder, der dominerede landskabet indtil for ca. 100 år
siden. Randbøl Statsskovdistrikt plejer i et vist omfang området med rydning
af bl.a. bjergfyr. Enkelte engarealer nord for St. Råbjerg er omfattet af en
MVJ-aftale om miljøvenlig drift.

3 Habitatområdets naturtyper og arter
Naturtyper
Kortbilag

Naturtypernes forekomst fremgår af bilag K2. Oplysningerne stammer
hovedsageligt fra NOVANA-kortlægningen foretaget i perioden 2004 –
2005 (Fredshavn 2004). På et oversigtskort er mosaikforekomster (polygoner
med flere naturtyper) vist signaturen for den dominerende naturtype.
Derudover er for hver naturtype vist et kort med angivelse af de polygoner
naturtypen indgår i.

Heder og overdrev

Hederne ved St. Råbjerg og Grene Sande udgør arealmæssigt langt
størstedelen af naturarealerne i beskyttelsesområdet. Hederne findes som en
mosaik af tør hede (4030), hede med visse og revling (2310, 2320) og fugtig
hede (4010). Der er registreret et mindre enekrat (5130) i området og en
mindre del af de lysåbne arealer er registreret som surt overdrev (6230) med
sporadisk forekomst af karakteristiske arter.

Moser

En del af de fugtigere partier med stor dominans af blåtop er registreret som
tidvis våd eng (6410). En del af de nu blåtopdominerede arealer har tidligere
været med større dominans af klokkelyng. I den sydøstlige del af området
findes en større tørvelavning (7150) på et fugtigt areal, hvor der er skrabet
tørv for 40 – 60 år siden. Endeligt findes et par småvandhuller der er groet
helt til med hængesæk (7140).
Der er ikke registreret skovnaturtyper ved amtets NOVANA-kortlægning af
området. Størstedelen af arealerne med skovnaturtyper forventes at
forekomme på de fredsskovpligtige arealer. Disse kortlægges sideløbende af
Skov- og naturstyrelsens lansdelcentre.

Skove

Søer

Der findes 5-10 småsøer i området, hvoraf 2 er registreret som brunvandede
søer (3160) ved NOVANA-kortlægningen. Derudover har amtet ingen
oplysninger om søerne i området.

Arter
Kortbilag

Aktuelle og potentielle levesteder for arter er vist på bilag K3. Der er vist
kortbilag for arter på udpegningsgrundlagene, som har afgrænsede og
definerbare levesteder. I enkelte tilfælde er arter som ikke indgår i det
aktuelle områdes udpegningsgrundlag medtaget. Afgrænsningen af
levestederne er baseret på faglige skøn sammenholdt med tidligere og
aktuelle registreringer af forekomster. I de tilfælde, hvor udbredelsen rækker
ud over habitatgrænsen, er tilstødende områder inddraget.

To fuglearter

To ynglende arter af fugle indgår i udpegningsgrundlaget for EFfuglebeskyttelsesområde nr. 48, nemlig tinksmed og natravn, der begge er
fåtallige og meget specifikke i deres krav til levesteder. Fuglelivet i
beskyttelsesområdet er kun dårligt kendt, og der eksisterer kun få
oplysninger, om det. Men det vides bl.a., at også den nu uddøde urfugl
tidligere ynglede på heden.

Basisanalyse
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Tinksmed

Tinksmeden er i dag en meget fåtallig dansk ynglefugl, og hovedparten af
den tilbageværende bestand findes i næringsfattige klithedeområder
Nordvest- og Vestjylland. Tidligere var den mere udbredt og fandtes da også
på mange indlandsheder som f.eks. St. Råbjerg Hede. Også hedemosen i den
vestlige del af Gyttegård Plantage kan have været ynglelokalitet for arten.
Arten har formentlig kun optrådt med ganske få par, og på trods af den
stærkt begrænsede viden om fuglelivet i området, er der kendskab til, at
arten har ynglet – måske ustadigt i den seneste tid – frem til midten af
1970’erne. Tinksmeden har det formentlig ikke godt med den generelle
næringsstofberigelse af hedevegetationen, der bliver for høj og kraftig,
tilgroningen og udtørringen af hedemoser, og nogle af disse faktorer kan
have været årsager til artens forsvinden fra området for mange år siden.

Natravn

Natravnen var oprindeligt en hedefugl, men den har igennem tiderne
tilpasset sig et liv i de tilplantede og tilgroede hedestrøg i store dele af Midt-,
Vest- og Nordjylland. Arten findes utvivlsomt i de mere lysåbne dele af
plantagerne i beskyttelsesområdet, men der findes ikke præcise oplysninger
om bestandens størrelse og udbredelse.

4 Mangler i datagrundlaget
NOVANA-kortlægning

Som udgangspunkt er kun kortlagt de 18 naturtyper, som indgår i
NOVANA-programmets kortlægning. Derfor er der kun sporadiske
oplysninger om en række naturtyper. For dette beskyttelsesområde mangler
især viden om indlandsklitter, søer og skovnaturtyper (uden for
fredsskovspligtige arealer).

Fugle

Der mangler i høj grad data vedrørende ynglefuglene i beskyttelsesområdet,
og en eftersøgning af tinksmeden i 2005 i forbindelse med NOVANAprogrammet, var den første i mange år. Fuglelivet på lokaliteten bør
undersøges nærmere.

Søer

En række småsøer er ikke undersøgt med henblik på at fastslå hvilke
naturtyper, der er tale om, og der findes ingen oplysninger om søernes
tilstand.

5 Foreløbig trusselsvurdering
Naturtyper
Eutrofiering og tilgroning

Alle de lysåbne naturtyper i området er truet af eutrofiering. Den
gennemsnitlige beregnede kvælstofdeposition overskrider tålegrænsen for
alle de registrerede naturtyper i beskyttelsesområdet.
En del af heden ved St. Råbjerg plejes med lynghøster, mens de øvrige
hedearealer stort set er uden pleje. Dog er de statsejede hedemosearealer i
den vestlige del af Gyttegård Plantage også ryddet for opvækst af buske og
træer, og fremstår p.t helt lysåbne.
Den privatejede hede ved St. Råbjerg drives tilsyneladende meget med
henblik på jagt- og vildtpleje, hvilket bl.a. bevirker, at området rummer
spredte forekomster af sammenhængende træbevoksninger og at der er
etableret flere foderpladser og opsat udsætningsvolierer for fasaner på heden.
Disse tiltag påvirker naturindholdet i området, herunder arealet og kvaliteten
af heden i negativ retning.
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Der er i løbet af de seneste 5 – 10 år registreret angreb af lyngens bladbille
på flere af hedearealerne i området. Bladbilleangreb fremmer tilgroning med
især bølget bunke og blåtop. Ikke mindst blåtop dominerer betydeligt på
arealer med våd hede, jf. NOVANA-kortlægningsdata.
Drift

Størstedelen af arealet med tørvelavning (7150) afgræsses af kreaturer. Data
fra NOVANA-kortlægningen viser, at naturtypen er væsentligt påvirket af
landbrugsdriften på arealet og på de tilstødende arealer. Der blev bl.a. flere
steder registreret arter som enårig rapgræs og hvid kløver på tørvelavningsarealet.

Arealreduktion

Tilgroning er en væsentlig trussel på dele af hedearealet i området, som vil
føre til reduktion i det samlede hedeareal, med mindre der sker pleje på
arealerne (2310, 2320, 4010 og 4030).
Forekomsten af arealer med tørvelavning skyldes alene, at der tidligere er
sket tørveskrælning i området. Den naturlige succession vil i løbet af en
årrække medføre, at naturtypen ændres til eng eller våd hede. Den betydelige
næringsstofpåvirkning af arealerne med tørvelavning (7150) må forventes at
fremskynde den naturlige succession i naturtypen.

Invasive arter

Både bjerg-fyr og mosset stjerne-bredribbe (Campylopus introflexus) er
registreret i området, men der er ikke konstateret væsentlige problemer med
invasive arter i Natura 2000-naturtyperne i området.

Arter
Eutrofiering og forstyrrelse Der er ingen tvivl om, at den generelle næringsstofberigelse af hedeområderne kan spille en rolle i forbindelse med tinksmedens forsvinden fra
området. En anden, mulig årsag kan være øget færdsel i området, som i de
senere år måske er blevet stimuleret af en omfattende slåning af stier på
kryds og tværs i hedelyngen.

6 Modsatrettede naturinteresser
Fugle

Øget tilgængelighed og etablering af stier i hedeområderne på og omkring
St. Råbjerg kan have en negativ effekt på tinksmedens muligheder for at
genindvandre til området som ynglefugl.
Pleje af hederne og hedemoserne, herunder rydning af uønsket opvækst af
buske og træer, er et vigtigt led i bevaringen af disse naturtyper, men set i
forhold til natravnens krav til levesteder i beskyttelsesområdet har tilgroning
en forbedrende effekt for arten.

7 Naturforvaltning og pleje
Hedearealerne ved St. Råbjerg plejes med lynghøster. Dog findes der på
arealerne omkring St. Råbjerg en del ”vildtremiser” med tætte forekomster
af bl.a. bjergfyr og birk, som ikke inddrages i naturplejen. Der sker på de
samme arealer fodring af vildt, hvilket tilfører næring til de
næringsstoffølsomme naturtyper.

Basisanalyse
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I området ved Grene Sande udfører Randbøl Statsskovdistrikt enkelte steder
naturpleje, primært rydning af træer, ligesom hedemosen i den vestlige del af
Gyttegård Plantage også er ryddet for busk- og træopvækst. Et delareal ved
Præsteflod afgræsses med varierende græsningstryk.

8 Nykonstaterede naturtyper
Enekrat

Der findes i området flere hedearealer med spredte enebuske. Disse er
kortlagt som enekrat (5130).

Overdrev

Det kortlagte overdrev (6230) har tidligere haft hedekarakter og er kun med
sporadisk forekomst af karakteristiske arter.

Flad ulvefod

I 1990 er der ved St. Råbjerg fundet en stor bestand af den rødlistede flad
ulvefod. Arten blev genfundet men kun med få eksemplarer i 1995. Siden er
arten ikke genfundet på lokaliteten. Det er muligt, at arten nu er forsvundet
fra området.
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1 Basisanalysernes opbygning
Vejledning fra Staten

Basisanalyserne er udarbejdet i henhold til Skov- og Naturstyrelsens
vejledning til amterne om udarbejdelse af Natura 2000-basisanalyse (Skovog Naturstyrelsen 2005b). I henhold til vejledningen er det i første omgang
prioriteret at beskrive de kortlagte naturtyper og udpegningsgrundlaget.
Dernæst er en mere fuldstændig kortlægning af områderne prioriteret.
Slutteligt er eventuelle supplerende oplysninger om andre naturtyper og arter
medtaget, hvor det vurderes at være særligt relevant.
Der er udarbejdet basisanalyser for alle habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Hvor det skønnes hensigtsmæssigt, er flere områder behandlet i
samme analyse – f.eks. ved overlap mellem flere habitatområder eller
mellem habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
De enkelte basisanalyser indeholder følgende afsnit:

Beskrivelse af Natura 2000-området
I basisanalysernes afsnit 2 præsenteres Natura 2000-området m.h.t. administrative bindinger, landskab og geologi, hydrologi og arealanvendelse.
Desuden er der i dette afsnit vist en tabel med udpegningsgrundlaget for det
enkelte Natura 2000-område. Udpegningsgrundlaget er den liste over arter
og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte.

Natura 2000-områdets naturtyper og arter
I basisanalysernes afsnit 3 præsenteres den viden, der er tilgængelig om de
arter og naturtyper, der findes på udpegningsgrundlaget. Oplysningerne
stammer fra en række forskellige kilder, hvoraf de vigtigste er:
NOVANA-Kortlægning

Langt hovedparten af data til beskrivelse af naturtyperne er hentet fra
kortlægning af naturtyper i habitatområderne, en kortlægning som er en del
af NOVANA-programmet (Fredshavn 2004). Ved denne kortlægning er
naturtypernes forekomst i hvert habitatområde kortlagt. Om hver forekomst
af en naturtype, er der registreret en række oplysninger om arealernes
struktur (vegetationshøjde, fugtighed, andelen af vedplanter, forekomst af
invasive arter mv.).

Planteliste

For hver forekomst af naturtypen i habitatområdet er der udlagt én cirkel
med en radius på 5 meter (efterfølgende ”5m cirkel”). Cirklen er udlagt, så
den repræsenterer forekomsten af naturtypen bedst muligt. Inden for cirklen
registreres alle forekommende plantearter.

18 naturtyper

Kortlægningen omfatter som udgangspunkt alene 18 af de naturtyper som
forekommer på habitatdirektivets bilag II. Herudover findes sporadiske
oplysninger om andre naturtyper, men kun i begrænset omfang med artslister
og supplerende arealbeskrivelser.

TILDA

Data fra NOVANA-kortlægningen er gemt i databasen ”TILDA”. Og de
kortlagte polygoner er digitaliseret i GIS (Disse er vist på kortbilag, se
nedenfor). De arealangivelser, der er vist for naturtyperne i tabel 2.2 er
baseret på dataudtræk fra TILDA. Naturtyper, som ikke er kortlagt, har
ingen arealangivelse.

Naturkvalitetsplan

Datamaterialet fra NOVANA-kortlægningen er for det tidligere Ribe Amt
suppleret med oplysninger fra amtets naturkvalitetsregistrering. Disse data er
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indsamlet i perioden 1998-2004 i forbindelse med udarbejdelsen af Ribe
Amts Naturkvalitetsplan for amtets § 3 områder. Der er primært tale om
plantelister, og en generel beskrivelse af den enkelte lokalitets naturindhold.
Data fra Naturkvalitetsplanen er primært brugt som indikation af, hvilke
Natura 2000-naturtyper et område kan indeholde, og dermed som grundlag
for nærmere kortlægning af naturtyperne.
Artsoplysninger

Baggrundsoplysningerne om arter stammer dels fra NOVANA-programmet
og fra amtets øvrige overvågning/administration. For fuglenes vedkommende
stammer en betydelig del af datagrundlaget fra Danmarks Miljøundersøgelser
og Dansk Ornitologisk Forening.

Foreløbig trusselsvurdering
En række forskellige påvirkninger af naturen udgør en trussel for de
naturtyper og arter, Natura 2000-områderne er udpeget for. Basisanalysers
afsnit 4 omhandler den foreløbige trusselvurdering for områdernes
udpegningsgrundlag. Omfanget af den enkelte trusselstype vurderes,
herunder vurderes det, om arter eller naturtyper er akut truede. Vurderingen
baseres på opsamlet viden og erfaring fra NOVANA-kortlægningen og
amtets øvrige administration.
Væsentlige trusler

I Bilag 3 er kort gennemgået de væsentligste typer af trusler mod arter og
naturtyper.

Modsatrettede interesser
Basisanalysernes afsnit 5 beskriver de modsatrettede interesser mellem
forvaltning af naturtyper/ arter på udpegningsgrundlaget. Det angives
således, hvilke tiltag der forhøjer naturtilstanden for én udpegningsnaturtype/art, men samtidig forringer naturtilstanden for en anden.
Der vil i nogle tilfælde være arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget der
har så forskellige krav til levested, at det kan være vanskeligt at opnå gunstig
bevaringsstatus for alle naturtyper og arter i området. Det kan f. eks. være
græsning på en strandeng. Relativt intensiv græsning holder vegetationen
kort og tæt. Det begunstiger en række karakteristiske plantearter. Men hvis
græsningen er så tæt, at der ikke efterlades tuer eller mindre områder med
højere græs, hvor almindelig ryle og brushane kan placere deres reder,
forsvinder disse fugle fra området.

Naturforvaltning og pleje
Basisanalysernes afsnit 6 beskriver overordnet de plejetiltag, der er gjort i
området, og som kan forventes at have en effekt i fremtiden.

Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper
Basisanalysernes afsnit 7 oplister de nykonstaterede eller nyindvandrede
forekomster af arter eller naturtyper, der aktuelt ikke indgår i
udpegningsgrundlaget, men som vil skulle vurderes i forbindelse med en
kommende revision af udpegningsgrundlagene. Det drejer sig eksempelvis
om arter og naturtyper på bilag 1 eller 2 til EF-habitatdirektivet eller på bilag
1 til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.

Bilag 1

3

2 Basisanalysernes tekniske bilag
I basisanalysens tekniske bilag (Bilag 4) er det angivet hvilke data, der ligger
til grund for vurderinger i forhold til naturtyper og arter. I bilaget er en
sammenstilling af de væsentligste data for arter og naturtyper, men i vidt
omfang henvises til datakilder eller rapporter, hvor data er behandlet
grundigere end her.

NOVANA-kortlægning
Langt størstedelen af data for naturtyperne er hentet i TILDA og stammer fra
NOVANA-kortlægningen (se ovenfor). Efter inspiration fra en fællesamtslig
arbejdsgruppe er der udarbejdet et antal standardpræsentationer for hver
naturtype, for at illustrere en række forhold vedr. naturtypens areal, struktur,
tilgroning, eutrofiering og hydrologi.
For den enkelte naturtype er angivet hvor mange steder den forekommer, og
hvor stort et areal den udgør i habitatområdet. Det er vigtigt at være
opmærksom på, at data i mange tilfælde baseres på meget få registreringer af
naturtypen
I naturtypekortlægningen blev det registreret hvorvidt en eller flere naturtypekarakteristiske strukturer forekom (udbredt, spredt eller slet ikke). Det
gælder f.eks. om der var ”Udbredte forekomster af klokkelyng” på våd hede
eller ej. Naturtypekarakteristiske strukturer er fremstillet i en matrice med
arealfordeling i forhold til en 3-trins-vurdering af de enkelte strukturers
udbredelse.
Strukturer, som relaterer sig til vegetationshøjde, vedplantevækst, hydrologi,
drift og pleje er angivet med arealfordeling i forhold til en 5-trinsklassificering.
Ellenberg-værdier

Ellenberg’s indikatorværdier er værdier, der for en given planteart angiver
dens præference mht. fugtighed, lys, pH, salinitet og næringsstofindhold på
en skala fra 1 til 10 (dog 12 for fugtighed) (Ellenberg 1991). Ellenbergværdier for de enkelte naturtyper er angivet som et gennemsnit af den
gennemsnitlige Ellenberg-værdi for de enkelte 5m-cirkler. Det bør
bemærkes, at Ellenberg-værdierne ikke er frekvensvægtede, og at arter, som
optræder fåtalligt i 5m-cirklerne, således kan vægte uforholdsmæssigt højt.

Karakteristiske arter

Karakteristiske arter jf. fortolkningsmanualen er oplistet, og andelen af
cirkler med fund er angivet. I den forbindelse henledes opmærksomheden på,
at arterne ikke i alle tilfælde kan betegnes som karakteristiske for den
pågældende naturtype under danske forhold. Fravær af karakteristiske arter
skal således ikke nødvendigvis ses som et udtryk for, at naturtypens tilstand
er dårligere, end det kunne forventes.

Væsentlige datakilder for arter
De væsentlige kilder om fugleforekomster stammer fra udtræk fra DOFdatabasen (Fugle), DMU-data for arter, reservattællinger, projektbeskrivelser
og naturplaner.
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3 Basisanalysernes kortbilag
Kortbilag

Kortgrundlaget
findes
som
aktive
web-baserede
kort
på
www.vandognatur.dk. Her vil man dels kunne finde den aktuelle
kortlægning af naturtyper i habitatområderne, dels den foreløbige vurdering
af kendte og potentielle levesteder for de arter, der indgår i
udpegningsgrundlaget for de enkelte områder. Der er for hvert område vist et
enkelt oversigtskort over området i selve basisanalysen.

Naturtypekortlægning
Kortene viser udbredelsen af de naturtyper, som er blevet kortlagt i perioden
2004 – 2005 (Danmarks Miljøundersøgelser 2004). Desuden er kortene i et
vist omfang blevet suppleret med andre relevante naturtyper som f.eks. 3160
(Brunvandede søer og vandhuller) og 91D0 (*Skovbevoksede tørvemoser),
men for disse naturtyper er kortlægningen langt fra komplet.

Levesteder for arter
Kortene viser de kendte og de potentielle levesteder for de arter på
udpegningsgrundlagene, som har afgrænsede og definerbare levesteder. I
enkelte tilfælde er arter som ikke indgår på det aktuelle områdes
udpegningsgrundlag medtaget. Såfremt hele det beskrevne område vurderes
at være levested for en art for udpegningsgrundlaget, er levestedet ikke
nødvendigvis digitaliseret. Afgrænsningen af levestederne er baseret på
faglige skøn sammenholdt med tidligere og aktuelle registreringer af
forekomster.
I de tilfælde hvor en arts levested rækker ud over afgrænsningen af
beskyttelsesområdet, er kun den del af levestedet, der er i området vist på
kortet.

MVJ-Støtte og pleje
Der er på hjemmesiden adgang til kort over gældende MVJ-aftaler.

Bilag 1
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Bilag 2
Beskrivelse af arternes biologi
Bilaget er udgået. Arternes biologi er beskrevet på Skov- og Naturstyrelsens
hjemmeside:
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Arter_habitat/

Bilag 3
Beskrivelse af væsentlige typer af trusler
Bilaget er udgået. Findes i stedet på hjemmesiden for Idéfasen:
http://www.vandognatur.dk

Bilag 4
Habitatområde nr. 74
Fuglebeskyttelsesområde nr. 48
Teknisk bilag for arter og naturtyper
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Arter
1 Fugle
Ynglefugle

EF-fuglebeskyttelsesområdet ved St. Råbjerg og Gyttegårds Plantage rummer
forskellige naturtyper, der på hver sin måde, spiller en rolle for fuglelivet i
området. Kendskabet til fuglelivet – herunder udpegningsarterne tinksmed og
natravn - er imidlertid stærkt begrænset, og beskyttelsesområdet bør som helhed
undersøges nærmere.
De få og spredte oplysninger, der findes om fuglelivet i beskyttelsesområdet er
samlet i nedenstående tabel (vurderet antal ynglepar), og det skal bemærkes, at
hovedparten af observationerne er gjort i hedeområdet ved St. Råbjerg, som kun
udgør en mindre del af beskyttelsesområdet. I 2005 blev dette areal sammen
med hedemosen i den vestlige del af Gyttegårds Plantage besøgt den 24. maj
som et led i en NOVANA-eftersøgning af tinksmed.
Tabel 1.1. Eksisterende oplysninger om antallet af udvalgte ynglefugle (antal par) i EFfuglebeskyttelsesområde nr. 48 Hedeområder ved St. Råbjerg. De arter, der indgår i
udpegningsgrundlaget, er mærket med en *. + betyder at arten forekom, men i ukendt
antal.
1971
Gråand
Blishøne
Grønb. rørhøne
Duehøg
Dobbeltbekkasin
Vibe
Tinksmed*
Natravn*
Vendehals
Grønspætte
Hedelærke
Rødr.tornskade

4

1975

1977

1

+
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1989
2-8
3-4

2005

2
4

3

1
1

1
2
?

1980

1

0-1
1-2
1
2
4-5

Naturtyper
2 Naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
§ 3-beskyttet natur

Indenfor de internationale naturbeskyttelsesområder vil store dele og ofte
størstedelen af arealet være naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens §
3. I forbindelse med udarbejdelsen af Ribe Amts naturkvalitetsplan er alle
amtets § 3 områder (bortset fra søerne) vurderet, værdi- og målsat. Derudover
omfatter naturkvalitetsplanen en udpegning af en række hovedindsatsområder,
hvor naturforbedrende tiltag har 1. prioritet. Alle de internationale
beskyttelsesområder er udpeget som til hovedindsatsområder. En nøjere
gennemgang af principper for værdi- og målsætning, og en nærmere beskrivelse
af hovedindsatsområderne findes i en række kommunerapporter ”Naturen i
Grindsted Kommune” (Ribe Amt 2004c) og ”Naturen i Billund Kommune
(Ribe Amt 2004b) og i samlerapporten ”Naturtyper i Ribe Amt” (Ribe Amt
2006b). Arealet af § 3-beskyttede naturtyper og andelen af områderne, hvor
målsætningen er opfyldt fremgår af tabellerne herunder.
Tabel 2.1. Arealet (ha) af de forskellige § 3 beskyttede naturtyper fordelt på
værdisætningsklasserne A, B, og C. Søerne er ikke værdisat
Naturtype

Stor (A)

Eng
Mose
Hede
Overdrev
Strandeng
Sø
I alt

Mellem (B)

Lille (C)

Ikke værdsat

0
42
132

38
32
16

7,1

174

86

7

I alt
39
73
155

3
3

3
270

Tabel 2.2. Sammenligning af værdi- og målsætninger for de § 3-naturområder, der er
omfattet af naturkvalitetsplanen . I tabellen er den arealmæssige andel af hhv. A, B og C
målsatte og A, B og C værdisatte lokaliteter angivet. I de grønne felter er målsætningen
opfyldt, medens de røde felter viser den procentvise andel af det samlede areal indenfor
hver målsætningsklasse, hvor målsætningen ikke er opfyldt. Nederst er vist den %-vise
andel af det samlede areal med hver værdisætningsklasse.
Stor (A)

Værdisætning
Mellem (B)

68 %

32 %

§ 3-områder (søer undtaget)
Stor (A)
Målsætning

Mellem (B)

Lille (C)

I alt
100%

40 %

60 %

100%

32%

3%

100%

Lille (C)
I alt

65%

3 Tørre naturtyper
NOVANA-Kortlægning

Langt hovedparten af data til beskrivelse af naturtyperne er hentet fra en
kortlægning af naturtyper i habitatområderne, en kortlægning som er en del af
NOVANA-programmet (Fredshavn, 2004). Ved denne kortlægning er naturBilag 4
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typernes forekomst i hvert habitatområde kortlagt. Om hver forekomst af en
naturtype, er der registreret en række oplysninger om arealernes struktur
(vegetationshøjde, fugtighed, andelen af vedplanter, forekomst af invasive arter
mv.).
Planteliste

For hver forekomst af naturtypen i habitatområdet er der udlagt én cirkel med
en radius på 5 meter (efterfølgende ”5m-cirkel”). Cirklen er udlagt, så den
repræsenterer forekomsten af naturtypen bedst muligt. Inden for cirklen
registreres alle forekommende plantearter.

18 naturtyper

Kortlægningen omfatter som udgangspunkt alene 18 af de naturtyper som
forekommer på habitatdirektivets bilag II. Herudover findes sporadiske
oplysninger om andre naturtyper, men kun i begrænset omfang med artslister og
supplerende arealbeskrivelser. Langt størsteparten af figurer og tabeller i
nedenstående bygger på NOVANA-kortlægningsdata.

3.1 Kvælstofdeposition
Beregningsgrundlag

Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof er opgivet som kommunevise
gennemsnit af NHy og NOx for årene 2000, 2003 og 2004 beregnet med
modellen DEHM-REGINA (Skov- og Naturstyrelsen 2005a). 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. Korrektionen er
foretaget ved hjælp af metoden beskrevet i Ammoniakmanualen (Skov- og
Naturstyrelsen 2003).
Tabel 3.1. Oversigt over beregnet kvælstofdeposition (kg N/ha/år) og tålegrænser for
alle registrerede naturtyper i habitatområdet.
Naturtype
Kvælstofdeposition
Tålegrænse
2
2310
23,9 ± 1
10-20
2
2320
23,1 ± 1
10-20
2
2330
22,7 ± 1,2
10-20
3110
20,5
5-10
3160
20,4
5-10
4010
21,8 ± 2,2
10-25
4030
22,1 ± 2
10-20
5
5130
23,4
15-25
6230
21,6 ± 2,4
10-20
6
6410
20,4 ± 2,2
15-25
3,7
7140
18,3 ± 0,1
10-15
3,7
7150
19,9 ± 2,3
10-15
2
-1 -1
Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10 – 15 kg N ha år ) kan anvendes hvis en
væsentlig forekomst af følsomme laver på lokaliteten ønskes beskyttet.
3
-1 -1
Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N ha år ) kan anvendes hvis en væsentlig
forekomst af følsomme højmosearter på lokaliteten ønskes beskyttet.
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
-1 -1
intervallet 10 – 20 kg N ha år
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3.2 Våd hede(4010)
I TILDA er våd hede registreret på 1 forekomst (12 ha). Nedenfor er vist
udvalgte sammenstillinger af data.
Særlige strukturer

Den våde hede i området er alene dokumenteret et enkelt sted. Reelt
forekommer naturtypen flere steder i den østlige del af habitatområdet, men
med meget sporadiske forekomster. Både klokkelyng og blåtop er udbredte på
arealerne med naturtypen, der er præget af den fraværende drift. Dele af
arealerne er tidligere ryddet for træopvækst, og vedplantedækningen overstiger
ikke 10 %.
Tabel 3.2. NOVANA-kortlægning af naturtypen våd hede (4010) i habitatområde 74.
Fordelingen af negative og positive naturtypespecifikke strukturer i de forekomster hvor
naturtypen 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 forekomsternes
arealer. Positive og negative strukturer for naturtypen er vist til højre i tabellen og er
nærmere beskrevet i Fredshavn (2004).
1 forekomst, 12 ha
Våd hede (4010)

Positive strukturer

Negative strukturer
Positive strukturer:
Udbredte forekomster af klokkelyng

I

S

U

U

-

-

100

S

-

-

-

I

-

-

-

Negative strukturer:
Ingen eller ringe forekomst af klokkelyng
Dominans blåtop

Våd hede (4010)
Dækningskategoriernes andel af
naturtypens areal (%)

Dækningsgradens andel af
naturtypens areal (%)

100
80
60
40
20
0

100

80
75-100%

50-100%

30-75%

25-50%

60
10-30%

10-25%

5-10%

0-10%

0-5% 40

0%

ikke reg.

ikke reg.

20
0

Bar jord

lav veg. mid.veg.

høj veg.

dværgb.

Drif t

vedpl.

Inv.art.

Landbr.

Vegetationsparameter
Vegetationsparameter

Figur 3.1. Strukturdata fra NOVANA-kortlægningen i habitatområde 74. I felten blev de viste vegetationsparametre
registreret på en 5-trins skala for dækningsgraderne. For hver vegetationsparameter viser figuren hvor stor en andel af
naturtypens samlede areal der udgøres af den enkelte dækningsgrad. Der indgår den ene registrerede forekomst af
naturtypen i habitatområdet.
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Artsdata

Der er registreret 11 arter i den ene dokumentationscirkel for naturtypen, hvilket
er normalt for naturtypen.
Ellenbergs indikatorværdier er beregnet som et gennemsnit af værdierne for de
arter, der blev registreret i dokumentationscirklerne for naturtypen i området.
Værdierne er vist i tabellen nedenfor, men data er ikke yderligere behandlet, se i
øvrigt læsevejledningen.
Tabel 3.3. Antallet af arter og Ellenbergs indikatorværdier for dokumentationscirkler i
naturtypen våd hede (4010). For naturtyper med mere end én forekomst er vist
gennemsnit +/- standardafvigelse.
# arter i
5m-cirkel
11

Ellenberg N
1,5

Ellenberg F
7,9

Ellenberg L
7,5

Ellenberg R
2,6

Karakteristiske arter

Den eneste karakteristiske art for naturtypen er klokkelyng. Arten blev
registreret i den enlige dokumentationscirkel i habitatområdet.

Afvanding

Der var ingen tegn på afvanding af naturtypen.

3.3 Tør hede (4030)
I TILDA er tør hede registreret på 1 forekomst (40 ha). Nedenfor er vist
udvalgte sammenstillinger af data.
Særlige strukturer

På størstedelen af arealerne med tør hede blev der registreret en ret høj
dominans af middelhøj urtevegetation, hovedsageligt bølget bunke. På enkelte
arealer i den vestlige del af området er lyngen høstet inden for de seneste år, her
er lyngen derfor forholdsvis ung. På de øvrige arealer findes ingen drift, og
arealerne er derfor domineret af aldrende hedelyng og revling. Generelt var
vedplanteopvæksten under 10 % (Tabel 3.4, Figur 3.2).

Tabel 3.4. NOVANA-kortlægning af naturtypen tør hede (4030) i habitatområde 74.
Fordelingen af negative og positive strukturer i de forekomster hvor naturtypen 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 forekomsternes arealer. Positive og
negative strukturer for naturtypen er vist til højre i tabellen og er nærmere beskrevet i
Fredshavn (2004).
1 forekomst, 40 ha
Tør hede (4030)

Positive strukturer

Negative strukturer

8

I

S

U

U

-

-

-

S

-

-

100

I

-

-

-

Positive strukturer:
Stor aldersvariation i hedelyng

Negative strukturer:
Udbredte bestande af blåtop
Udbredte bestande af bølget bunke
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Tør hede (4030)
Dækningskategoriernes andel af
naturtypens areal (%)

Dækningsgradens andel af
naturtypens areal (%)

100
80
60
40
20
0

100

80
75-100%

50-100%

30-75%

25-50%

60
10-30%

10-25%

5-10%

0-10%

0-5% 40

0%

ikke reg.

ikke reg.

20
0

Bar jord

lav veg. mid.veg.

høj veg.

dværgb.

Drif t

vedpl.

Inv.art.

Landbr.

Vegetationsparameter
Vegetationsparameter

Figur 3.2. Strukturdata fra NOVANA-kortlægningen i habitatområde 74. I felten blev de viste vegetationsparametre
registreret på en 5-trins skala for dækningsgraderne. For hver vegetationsparameter viser figuren hvor stor en andel af
naturtypens samlede areal der udgøres af den enkelte dækningsgrad. Der indgår data for 1 registreret forekomst af
naturtypen i habitatområdet.

Artsdata

Der er registreret 5 arter i den ene dokumentationscirkel for naturtypen, hvilket
er forholdsvis lavt for naturtypen.
Ellenbergs indikatorværdier er beregnet som et gennemsnit af værdierne for de
arter, der blev registreret i dokumentationscirklerne for naturtypen i området.
Værdierne er vist i tabellen nedenfor, men data er ikke yderligere behandlet, se i
øvrigt læsevejledningen.
Tabel 3.5. Antallet af arter og Ellenbergs indikatorværdier for dokumentationscirkler i
naturtypen tør hede (4030). For naturtyper med mere end én forekomst er vist
gennemsnit +/- standardafvigelse.
# arter i
5m-cirkel
5

Karakteristiske arter

Ellenberg N
2

Ellenberg F
6

Ellenberg L
6,5

Ellenberg R
2,25

Der er registreret 2 karakteristiske arter for naturtypen. Begge arter er
forholdsvis almindelige.
Tabel 3.6. Karakteristiske arter for naturtypen tør hede (4030). Kun arter registreret i
5m-cirkler er vist. En oversigt over karakteristiske arter findes i tekniske anvisninger til
naturtypeovervågning (Jesper Fredshavn, 2004).
Tør hede (4030)
Art
revling
tyttebær
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# 5m-cirkler med fund
1
1

(1 forekomst)
Andel af 5m-cirkler
med fund (%)
100
100
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3.4 Surt overdrev (6230)
I TILDA er surt overdrev registreret på 1 forekomst (7 ha). Nedenfor er vist
udvalgte sammenstillinger af data.
Tabel 3.7. NOVANA-kortlægning af naturtypen surt overdrev (6230) i habitatområde
74. Fordelingen af negative og positive naturtypespecifikke strukturer i de forekomster
hvor naturtypen 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 forekomsternes
arealer. Positive og negative strukturer for naturtypen er vist til højre i tabellen og er
nærmere beskrevet i Fredshavn (2004).
1 forekomst, 7 ha
*Surt overdrev (6230)

Positive strukturer

Positive strukturer:
Negative strukturer Store fritliggende sten.
Engmyretuer.
Enkelte træer/buske m. fodpose.
I
S
U
Forekomst af dværgbuske

U

-

-

-

S

-

-

-

I

100

-

-

Negative strukturer:
Næringsberiget, dominans af rajgræs.
Næringsberiget, dominans af kvik.
Næringsberiget, dominans af agertidsel
Næringsberiget, dominans af fuglegræs og enårig
rapgræs.

Surt overdrev (6230)
Dækningskategoriernes andel af
naturtypens areal (%)

Dækningsgradens andel af
naturtypens areal (%)

100
80
60
40
20

100

80
75-100%

50-100%

30-75%

25-50%

60
10-30%

10-25%

5-10%

0-10%

0-5% 40

0%

ikke reg.

ikke reg.

20

0

0
Bar jord

lav veg. mid.veg.

høj veg.

dværgb.

Drif t

vedpl.

Inv.art.

Landbr.

Vegetationsparameter
Vegetationsparameter

Figur 3.3. Strukturdata fra NOVANA-kortlægningen i habitatområde 74. I felten blev de viste vegetationsparametre
registreret på en 5-trins skala for dækningsgraderne. For hver vegetationsparameter viser figuren hvor stor en andel af
naturtypens samlede areal der udgøres af den enkelte dækningsgrad. Der indgår data for 1 registreret forekomst af
naturtypen i habitatområdet.

Særlige strukturer

En del arealer i området er domineret af bølget bunke med spredte forekomster
af enkelte almindelige karakteristiske arter for naturtypen som lyng-snerre og
fåre-svingel. Der findes ingen dokumentationscirkel for naturtypen. Arealerne
er generelt uden de karakteristiske positive strukturer for værdifulde overdrev,
men på den anden side findes heller ikke tegn på næringsberigelse af
områderne. Der er ingen nævneværdig vedplanteopvækst på arealerne og der er
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ikke registreret forekomst af invasive arter. Områderne har tidligere haft
hedekarakter med større dværgbuskdominans (Figur 3.3, Tabel 3.7).
Plantedata

Der findes ingen dokumentationscirkel tilknyttet forekomsten. Der er derfor
ingen plantedata.

3.5 Tidvis våd eng (6410)
I TILDA er tidvis våd eng registreret på 1 forekomst (32 ha). Nedenfor er vist
udvalgte sammenstillinger af data.
Særlige strukturer

En del arealer i de fugtigere hedepartier er registreret som våd eng. Det er
blåtopdominerede arealer (middelhøj til høj urtevegetation), som ofte
oversvømmes. Der findes en spredt forekomst af dværgbuske, især klokkelyng.
Der er kun meget spredt opvækst af vedplanter. På en del af arealerne har
dominansen af klokkelyng tidligere været større.
Tabel 3.8. NOVANA-kortlægning af naturtypen tidvis våd eng (6410) i habitatområde
74. Fordelingen af negative og positive naturtypespecifikke strukturer i de forekomster
hvor naturtypen 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 forekomsternes
arealer. Positive og negative strukturer for naturtypen er vist til højre i tabellen.
1 forekomst, 32 ha
Tidvis våd eng (6410)

Positive strukturer

Negative strukturer Positive strukturer:
Tegn på hyppige oversvømmelser.
Rig flora.
I
S
U
Udbredte bestande af blåtop.
U

-

100

-

S

-

-

-

I

-

-

-

Negative strukturer :
Ingen tegn på oversvømmelser.

Plantedata

Der findes ingen dokumentationscirkel tilknyttet forekomsten. Der er derfor
ingen plantedata.

Afvanding

Der er ikke registreret grøfter eller andet, der kan indikere afvanding af
arealerne.
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Tidvis våd eng (6410)
Dækningskategoriernes andel af
naturtypens areal (%)

Dækningsgradens andel af
naturtypens areal (%)
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80
60
40
20
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80
75-100%

50-100%
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0-10%

0-5% 40

0%
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ikke reg.

20

0

0
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lav veg. mid.veg.

høj veg.

dværgb.
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vedpl.

Inv.art.

Landbr.

Vegetationsparameter
Vegetationsparameter

Figur 3.4. Strukturdata fra NOVANA-kortlægningen i habitatområde 74. I felten blev de viste vegetationsparametre
registreret på en 5-trins skala for dækningsgraderne. For hver vegetationsparameter viser figuren hvor stor en andel af
naturtypens samlede areal der udgøres af den enkelte dækningsgrad. Der indgår data for 1 registreret forekomst af
naturtypen i habitatområdet.

3.6 Hængesæk (7140)
I TILDA er hængesæk registreret på 1 forekomst (0,9 ha). Nedenfor er vist
udvalgte sammenstillinger af data.
Særlige strukturer

Et par mindre vandhuller er helt lukket af hængesækdannelse. Der er tale om
forholdsvis gamle hængesække, der stedvist er domineret af middelhøj
urtevegetation og spredt træopvækst (Tabel 3.1, Figur 3.5).

Tabel 3.9. NOVANA-kortlægning af naturtypen hængesæk (7140) i habitatområde 74.
Fordelingen af negative og positive naturtypespecifikke strukturer i de forekomster hvor
naturtypen 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 forekomsternes
arealer. Positive og negative strukturer for naturtypen er vist til højre i tabellen og er
nærmere beskrevet i Fredshavn (2004).
1 forekomst, 0,9 ha
Hængesæk (7140)

Positive strukturer

Negative strukturer Positive strukturer:
Gyngende bund.
Dominans af tørvemosser.
I
S
U
Dominans af bladmosser.
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U

-

-

100

S

-

-

-

I

-

-

-

Negative strukturer:
Udtørret.
Tilgroet med græsser.
Tilgroet med dværgbuske.
Tilgroet med træer.
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Hængesæk (7140)
Dækningskategoriernes andel af
naturtypens areal (%)

Dækningsgradens andel af
naturtypens areal (%)
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20
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ikke reg.
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høj veg.

dværgb.

Drif t
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Figur 3.5. Strukturdata fra NOVANA-kortlægningen i habitatområde 74. I felten blev de viste vegetationsparametre
registreret på en 5-trins skala for dækningsgraderne. For hver vegetationsparameter viser figuren hvor stor en andel af
naturtypens samlede areal der udgøres af den enkelte dækningsgrad. Der indgår data for 1 registreret forekomst af
naturtypen i habitatområdet.

Artsdata

Der er registreret 6 arter i den ene dokumentationscirkel for naturtypen.
Artsrigdommen er naturligt meget varierende for denne naturtype fra lokalitet
til lokalitet.
Ellenbergs indikatorværdier er beregnet som et gennemsnit af værdierne for de
arter, der blev registreret i dokumentationscirklerne for naturtypen i området.
Værdierne er vist i tabellen nedenfor, men data er ikke yderligere behandlet, se i
øvrigt læsevejledningen.
Tabel 3.10. Antallet af arter og Ellenbergs indikatorværdier for dokumentationscirkler i
naturtypen hængesæk (7140). For naturtyper med mere end én forekomst er vist
gennemsnit +/- standardafvigelse.
# arter i
5m-cirkel
6

Ellenberg N
1

Ellenberg F
8,75

Ellenberg L
8

Ellenberg R
2,5

Karakteristiske arter

Der er ikke registreret karakteristiske arter for naturtypen.

Afvanding

Eventuelle afvandingstiltag har ikke ført til tydelige vegetationsændringer på
forekomsten.

3.7 Tørvelavning (7150)
I TILDA er registreret en forekomst med tørvelavning (1,6 ha). Nedenfor er vist
udvalgte sammenstillinger af data.
Særlige strukturer

Langt størstedelen af naturtypeforekomsten afgræsses i sammenhæng med et
tilsvarende græsareal. Størstedelen af arealet er fugtigt og med åben lav
urtevegetation. Der findes spredte partier med en tørrere mere blåtopdomineret
vegetation. Afgræsningen af arealet er forholdsvis intensiv, når naturtypen tages
Bilag 4
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i betragtning. Den del af arealet, der støder op til et nærliggende landbrugsareal
er vurderet på baggrund af vegetationen meget eutrofieret. Desuden sker der
formodentligt nogen overfladeafstrømning af næringsstoffer til arealet i våde
preioder (Tabel 3.11, Figur 3.6).
Artsdata

Der er registreret 11 arter i den ene dokumentationscirkel for naturtypen, hvilket
er normalt for naturtypen. I dokumentationscirklen er der registreret brun og
hvid næbfrø, der begge er karakteristiske arter for naturtypen (Tabel 3.13.

Tabel 3.11. NOVANA-kortlægning af naturtypen tørvelavning (7150) i habitatområde
74. Fordelingen af negative og positive naturtypespecifikke strukturer i de forekomster
hvor naturtypen 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 forekomsternes
arealer. Positive og negative strukturer for naturtypen er vist til højre i tabellen, og er
nærmere beskrevet i Fredshavn (2004).
1 forekomst, 1,6 ha
Tørvelavning (7150)

Positive strukturer

Negative strukturer
I

S

U

U

-

100

-

S

-

-

-

I

-

-

-

Positive strukturer:
Fugtig bund med lav og åben vegetation

Negative strukturer:
Udtørret, med høj, sluttet vegetation

Tørvelavning (7150)
Dækningskategoriernes andel af
naturtypens areal (%)

Dækningsgradens andel af
naturtypens areal (%)

100
80
60
40
20

100

80
75-100%

50-100%

30-75%

25-50%

60
10-30%

10-25%

5-10%

0-10%

0-5% 40
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ikke reg.
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0

0
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Figur 3.6. Strukturdata fra NOVANA-kortlægningen i habitatområde 74. I felten blev de viste vegetationsparametre
registreret på en 5-trins skala for dækningsgraderne. For hver vegetationsparameter viser figuren hvor stor en andel af
naturtypens samlede areal der udgøres af den enkelte dækningsgrad. Der indgår data for en enkelt registreret forekomst
af naturtypen i habitatområdet.

14

H74 og F48, Hedeområder ved St. Råbjerg

Ellenbergs indikatorværdier er beregnet som et gennemsnit af værdierne for de
arter, der blev registreret i dokumentationscirklerne for naturtypen i området.
Værdierne er vist i tabellen nedenfor, men data er ikke yderligere behandlet, se i
øvrigt læsevejledningen.
Tabel 3.12. Antallet af arter og Ellenbergs indikatorværdier for dokumentationscirkler i
naturtypen tørvelavning (7150). For naturtyper med mere end én forekomst er vist
gennemsnit +/- standardafvigelse.
# arter i
5m-cirkel
11

Afvanding

Ellenberg N
1,3

Ellenberg F
8,8

Ellenberg L
8,1

Ellenberg R
2,9

Det blev vurdret, at de rester af grøfter, som blev set i området, ikke har medført
tydelige vegetationsændringer i området.
Tabel 3.13. Karakteristiske arter for naturtypen tørvelavning (7150). Kun arter
registreret i 5m-cirkler er vist. En oversigt over karakteristiske arter findes i tekniske
anvisninger til naturtypeovervågning (Jesper Fredshavn, 2004).
Tørvelavning (7150)
Art
næbfrø, brun
næbfrø, hvid
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# 5m-cirkler med fund
1
1

(1 forekomst)
Andel af 5m-cirkler
med fund (%)
100
100
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