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Bilag 1: Gennemgang af § 3-områderne 
Område‐
nummer 
jf. kort, 
figur  

Areal 
(hektar) 

Stednavn/ 
betegnelse 

Beskrivelse af § 3‐
områdets nuværende 
tilstand og pleje. 

Vurdering af § 3‐områdets 
tilstand efter etablering af 
testcenter. 

 

Statsejede § 3-områder (røde på kort) 
 

1  65,34  Abildkær  Stor kreaturgræsset, 
mager hedeeng med 
afvekslende fugtige og 
tørre partier. Rummer 
en lille, gravet sø og 
flere temporært 
vandfyldte lavninger. 
Flere store bestande af 
Plettet Gøgeurt og 
desuden voksested for 
bl.a. Klokke‐Ensian og 
Spæd Mælkeurt. Der 
er foretaget delvis 
lukning af områdets 
mange grøfter. 
Nåletræopvækst sidst 
ryddet i 2009.  
 

Områdets størrelse og 
allerede i dag åbne 
beliggenhed gør, at det 
næppe vil få øget 
kvælstoftilførsel. Det er 
planlagt at skabe en vådere 
tilstand i den sydlige del og 
udvide græsningen i 
forbindelse med rydningen 
(se under bilag 4 og 7).  

2  7,75  Hjortekær  Oprindelig en mindre 
blåtopmose med pors 
og en stor bestand af 
festgræs, som er 
udvidet væsentligt i 
2004 ved afvikling af 
omgivende 
fyrrebevoksning. Ny 
opvækst ryddet i 2009. 
Afløbsgrøft lukket i 
vest i 2009. 

Hjortekær udvides ved 
fældning i de omgivende 
bevoksninger og der 
foretages komplet 
tilkastning af grøft, hvilket 
sandsynligvis vil gøre 
området vådere. Øget 
næringsstofbelastning vil 
være marginal i forhold til, 
hvad der er sket efter 2004 
ved fældning nærmere ved 
den oprindelige mose. 

3  9,58  Hede ved Tofts 
Plantage 

Kreaturgræsset hede 
domineret af Bølget 
Bunke med lidt 
gammel Hedelyng. 
Desuden bl.a. Hirse‐
Star, Engelsk Visse og 
Plettet Gøgeurt. 

Vil blive mere eksponeret 
for påvirkning fra 
landbrugsarealer mod nord 
og vest. Til gengæld vil 
ophør af dyrkning i 
højspændingstracéet, som 
skærer hedens 
sydøsthjørne, trække i 
modsat retning. Heden vil 
indgå i en større 
fællesgræsning sammen 
med Abildkær og 
nyryddede plantagearealer. 
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Område‐
nummer 
jf. kort, 
figur  

Areal 
(hektar) 

Stednavn/ 
betegnelse 

Beskrivelse af § 3‐
områdets nuværende 
tilstand og pleje. 

Vurdering af § 3‐områdets 
tilstand efter etablering af 
testcenter. 

4  19,23  Hedekær nord 
for plantagen 

Tidligere 
kreaturgræsset hede 
og hedemose, som nu 
plejes ved rydning af 
opvækst af Bjerg‐Fyr 
m.fl., sidst sket i 2009. 
Der er desuden 
planlagt 
mosaikafbrænding. 
Området rummer Brun 
Næbfrø og en stor 
bestand af Klokke‐
Ensian med mange æg 
af Ensianblåfugl. 

Ligger åbent og vil ikke 
blive eksponeret 
yderligere. Sydvesthjørnet 
vil blive skåret af vejanlæg, 
hvilket afkaster krav om 
erstatningsbiotop på 1,5 
ha. Der foretages 
grøftelukninger for at sikre 
længere 
vinteroversvømmelser af 
klitlavningerne til gavn for 
bl.a. Brun Næbfrø. 

5  3,08  Abildhave Dam  Sø og 
vinteroversvømmet 
hedemose som 
tidligere har rummet 
adskillige sjældne og 
karakteristiske arter, 
bl.a. Brun Næbfrø, 
Svømmende Sump‐
skærm og Strandbo, 
som nu er forsvundet, 
sandsynligvis pga. 
kronvildttramp og 
overvoks‐ning med 
tørvemos. Der 
forekommer aktuelt 
Flydende Kogleaks, 
Mangestænglet 
Sumpstrå og meget 
små bestande af Fin 
Bunke og Liden Soldug. 
I sydøsthjørnet ret 
uskønt udgravet til en 
permanent sø, hvilket 
ønskes udbedret 
samtidig med en 
oprensning af 
bredzonen.  

Lokaliteten ligger i forvejen 
åbent og desuden 
beskyttet af privat § 3‐
område mod nord, hvorfor 
det næppe vil blive 
yderligere påvirket. 
Der foretages 
afskrabning/regulering af 
søbredden for at retablere 
fast sandbund og give søen 
en mere naturlig form.  
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Område‐
nummer 
jf. kort, 
figur  

Areal 
(hektar) 

Stednavn/ 
betegnelse 

Beskrivelse af § 3‐
områdets nuværende 
tilstand og pleje. 

Vurdering af § 3‐områdets 
tilstand efter etablering af 
testcenter. 

6  24,1 
  

Vuttørvsletten  Kreaturgræsset 
hedeeng som mod øst 
omkranser en gødsket 
græsmark. Området 
rummer ingen særlige 
botaniske værdier, dog 
er Lav Skorsonér fundet 
i yderkanten.  

Området modtager 
grøftevand fra en væsentlig 
del af rydningsområdet, og 
vil delvis kunne omdannes til 
et vådområde til omsætning 
af kvælstof (se under bilag 
6). Der skal anbringes en 
lysmast i området, hvilket 
afkaster krav om 
erstatningsbiotop på 2 ha. 
Græsmarken udgår af 
omdrift og inddrages i 
græsningen af de § 3‐
beskyttede dele af 
Vuttørvsletten efter et par 
udpinende slæt uden 
gødskning. 

7  1,01  Eng i afd. 1166  Lille, ugræsset eng uden 
særlige botaniske 
værdier. 

Påvirkes ikke direkte af 
projektet. 

8  2,55  
 

Moser i afd. 
1175 

Blåtop/Porsemoser 
under tilgroning med 
pil, fyr og sitkagran.  

Da moserne ligger nær 
vandskel øverst i de lokale 
grøftesystemer og da der 
ikke er landbrug mod vest og 
nord forventes de kun svagt 
påvirket ved rydning af 
omgivelserne. Den største af 
moserne rammes af anlæg 
af servicevej, hvilket afkaster 
krav om erstatningsbiotop 
på 2 ha. Moserne ryddes for 
træopvækst og grøfterne 
lukkes, se under bilag 7. 

9  6,69  Indlandsklit i 
afd. 1177 

Mager klithede i 
markant klitterræn med 
Rensdyrlav, Sandskæg, 
Sand‐Star og spredt 
Hedelyng, som er ca. 50 
% dækket af selvsået 
Bjerg‐, Skov‐ og 
Contorta‐Fyr. Skal 
ryddes til åben tilstand 
jf. driftsplan. 

Vil ikke blive påvirket af 
rydning i omgivelserne, men 
der skal anbringes 
betonankre til fæste af wirer 
fra lysmast i området, 
hvilket afkaster krav om 
erstatningsbiotop på 1,8 ha. 
Ryddes til helt åben tilstand, 
se under bilag 4. 
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Område‐
nummer 
jf. kort, 
figur  

Areal 
(hektar) 

Stednavn/ 
betegnelse 

Beskrivelse af § 3‐
områdets nuværende 
tilstand og pleje. 

Vurdering af § 3‐områdets 
tilstand efter etablering af 
testcenter. 

10  18,76  Hede og mose i 
vestenden af 
Tømmerby Kær 

Den vestlige ende af to 
heder/ hedemoser, 
som er devis indbyrdes 
adskilt af plantage. 
Området er ryddet for 
opvækst jf. driftsplan 
og rummer værdifuld 
vegetation med 
Klokkelyng, Benbræk, 
Tue‐Kogleaks m.fl. 

Området fortsætter mod 
øst, hvor sammenhængen 
styrkes ved nogle mindre 
rydninger. Der foretages 
desuden lukning af grøfter, 
se under bilag 6. 

 

Privatejede § 3-områder (gule på kort) 
 

11  22,98  Hede nord for 
Abildhave Dam 

Flad hedemose med 
dominans af Blåtop, 
men endnu med 
Klokkelyng, Tue‐
Kogleaks, Katteskæg, 
Smalbladet Kæruld, 
Alm. og Hirse‐Star. 
Hele området er slået. 
Forekomst af Klokke‐
Ensian og 
Ensianblåfugl.  

Vurderes ikke at blive 
påvirket af projektet. Det 
meste af hedemosen ligger 
udenfor projektområdet. 

12  18,95  Heder øst for 
Damsgård 

Hede på klitterræn 
med høj andel af 
dværgbuske, dog græs‐
/sandstardomineret 
længst i hhv. vest og 
øst. Dele af dette § 3‐
områder er 
tilsyneladende blevet 
opdyrket siden 
området blev 
registreret. Desuden 
en lille, firkantet hede i 
sydøst. 

Den lille hede bliver ramt af 
mølle 4 og den større hede 
bliver skåret af 
anlægsvejen, hvilket 
afkaster krav om 
erstatningsbiotop på 2,2 
ha.  

13  3,89  Eng ved 
Blovsgårde 

Kultureng. Vestenden 
tilplantet med nåletræ, 
som for en stor del er 
gået ud. 
Meget lavt 
naturindhold. 

Kan næppe påvirkes 
negativt af projektet, 
selvom den omgivende 
plantage fældes. 



 
Bilag til implementeringsplan for nationalt vindmølletestcenter i Østerild 

 

6

 
Område‐
nummer 
jf. kort, 
figur  

Areal 
(hektar) 

Stednavn/ 
betegnelse 

Beskrivelse af § 3‐
områdets nuværende 
tilstand og pleje. 

Vurdering af § 3‐områdets 
tilstand efter etablering af 
testcenter. 

14  3,98  Hedestrimmel 
syd for 
Blovsgårde 

Smal strimmel i 
plantagen, som har 
været holdt træfri af 
jagthensyn. Har ssv. 
tidligere været 
dværgbuskhede, men 
er nu sprunget helt i 
græs; østlige del er 
blevet opdyrket. 

Vil komme til at indgå i et 
større, genskabt hedeareal 
ved rydning af plantage på 
begge sider af arealet. 

15  12,71  Hede mm. øst 
for Røgildgård 

Dværgbuskhede med 
opvækst af nåletræ på 
klitterræn i vest. I øst 
åben hedemose med 
naturlig, lavvandet sø. 
Desuden en gravet sø 
mod nord i hedemosen 
og et hjørne kultureng 
vest for denne. 
Hedemosen værdifuld 
med bl.a. Benbræk. 
Ynglested for traner. 

Den tørre, vestlige del af 
området bliver skåret af 
testcentrets servicevej og 
mølle 6 kommer til at lige 
nord herfor, hvilket 
afkaster krav om 
erstatningsbiotop på 0,5 
ha.. Ynglestedet for traner 
kan næppe opretholdes så 
tæt på en mølle. 

16  1,15  Eng vest for 
Langhov 

Lille, ugræsset Lyse‐
Siv/Rørgræs‐eng med 
tørrere dele og to 
gravede huller. I NV‐
hjørnet deponering af 
jord og hugstaffald. 

Påvirkes ikke af projektet. 
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Bilag 2: kort over § 3 områder 
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Bilag 3: Artsvise beskrivelser  
I dette bilag gennemgås de biologiske og økologiske forhold for de mest relevante arter, der har 
været i fokus i forbindelse med lovprocessen og anlægsprojektet. Gennemgangen indgår som 
grundlag for konkrete målsætninger og forvaltningstiltag i implementeringsplanen. 

 

Danmarks Miljøundersøgelser har i den indledende fase i arbejdet med implementeringsplanen 
også bidraget med artsblade for andre arter, som ikke har været i fokus i lovprocessen (f.eks. 
ilder, hare og skrubtudse). Disse arter er derfor ikke nærmere beskrevet nedenfor. Det må dog 
forventes, at også disse arters bestande potentielt kan påvirkes positivt af planen. 

 

Bilaget beskriver arternes udbredelse og formodede forekomst i projektområdet, levevis, 
påvirkningsfaktorer og hvilke tiltag, der med fordel kan tages i anvendelse ved implementering 
af planen. 
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Arter, krav til levesteder, beskyttelse og gunstige forvaltningstiltag 

Generelt om flagermus 
 
Af Morten Elmeros (elm@dmu.dk) & Bjarne Søgaard (bjs@dmu.dk) 

 

Forekomst 

Af landets 17 arter er de syv registreret i det nordlige Thy og Hanherred: damflagermus, 
vandflagermus, langøret flagermus, dværgflagermus, troldflagermus, sydflagermus og 
skimmelflagermus (Tabel 1) (Baagøe 2007, Baagøe & Degn 2007, Baagøe 2010, pers. obs.).  

 
Tabel 1. Oversigt over flagermusarter, der er registreret i Thy og Hanherred, deres bevaringsstatus i den atlantiske 
biogeografiske region i Danmark, nationale rød- og gullistestatus (Stoltze & Pihl 1998, Søgaard m.fl. 2008, Elmeros 
m.fl. 2010). lc: ikke truet, vu: sårbar, AY: National ansvarsart, ynglende. 

Artsnavn Systematisk navn Bevaringsstatus 

Rødliste 

status 

Guliste 

Status 

Damflagermus Myotis dasycneme Gunstig vu AY 

Vandflagermus Myotis daubentonii Gunstig lc  

Troldflagermus Pipistrellus nathusii Gunstig lc  

Dværgflagermus  Pipistrellus pygmaeus Ugunstig lc  

Sydflagermus  Eptesicus serotinus Gunstig lc  

Skimmelflagermus  Vespertilio murinus  lc  

Langøret flagermus Plecotus auritus Gunstig lc  

 

Selve projektområdet er generelt ikke attraktivt for flagermus. Både den nuværende fattige 
skov, og den planlagte vegetation i projektområdet er habitatyper, der normalt er yderst 
fattige på flagermus (Baagøe 2010). Flagermus er ikke eftersøgt i projektområdet, og der er 
ikke på anden vis konstateret yngleforekomster af flagermus i projektområdet, men kun få 
yngleforekomster af hhv. dam- og vandflagermus i nærheden af projektområdet. Tre andre 
arter, der er fundet i området, sydflagermus, troldflagermus og skimmelflagermus, vil også 
kunne forekomme i selve projektområdet (Baagøe 2010, pers. obs.), mens der ikke synes at 
være egnede habitater for dværgflagermus og langøret flagermus i projektområdet. De to sidste 
arter medtages derfor kun i det generelle afsnit om flagermus. 

 

Levested & levevis 

De forskellige flagermusarter har forskellige levesteder og forskellige præferencer i forhold til 
hvilke strukturer de bruger som dagkvarterer og overvintringssteder (tabel 2 & 3) (Baagøe 2007, 
Baagøe & Degn 2007). De fleste flagermusarter kan ses jage i nærheden af løv- eller blandings-
skov og vådområder. Nogle arter jager mere inde i skov, mens andre arter også jager højt over 
åbne arealer eller åbne vandflader over søer og brakvandsområder. De udnytter forskellige in-
sektressourcer og jager i forskellige afstande til vegetationen, jord- og vandflade.  

Flagermus jager insekter på de forskellige lokaliteter i kortere eller længere perioder i løbet af 
natten. Den tilgængelige insektmængde varierer fra nat til nat og med årstiden på de enkelte 
lokaliteter. Derfor skal der være flere lokaliteter med høje insektforekomster nær 
flagermusenes dagkvarterer, specielt om foråret, hvor insektmængden er lavest, og om 
sommeren tæt på egnede kvarterer for voksne hunner med unger. Flagermusenes aktionsradius 
fra dagkvartererne varierer fra art til art fra 1-2 km til over 10 km. Mosaikken og kvaliteten af 
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de enkelte landskabselementer, fx skove, vådområder og andre vigtige jagtområder er 
afgørende for et områdes bæreevne for flagermus. 
 

Tabel 2. Sommerkvarterer for flagermus (Baagøe & Degn 2007) xx: meget anvendt opholdssted, x anvendt 
opholdssted, - anvendes sjældent eller slet ikke. 

Artsnavn 
Hulheder i 

træer og lign. 
Bygninger og 

lign. Under jorden 

Damflagermus x xx - 

Vandflagermus xx - - 

Troldflagermus xx x - 

Dværgflagermus  xx xx - 

Sydflagermus  - xx - 

Skimmelflagermus  - xx - 

Langøret flagermus xx xx - 

 
Tabel 3. Vinterkvarterer for flagermus (Baagøe & Degn 2007). xx: meget anvendt opholdssted, x anvendt 
opholdssted, - anvendes sjældent eller slet ikke. 

Artsnavn 
Hulheder i 

træer og lign. 
Bygninger og 

lign. Under jorden 

Damflagermus - - xx 

Vandflagermus - - xx 

Troldflagermus xx x - 

Dværgflagermus  xx xx - 

Sydflagermus  - xx - 

Skimmelflagermus  - xx - 

Langøret flagermus x xx x 

 

Flagermusene er i dvale vinteren igennem. Tidspunktet for starten og afslutningen på dvale-
perioden varierer mellem arter og individer. De første flagermus kan begynde vinterdvalen sidst 
i september, mens enkelte individer kan være aktive ind i december. De første flagermus bliver 
aktive sidst i marts, mens der er arter, der først kommer frem af dvalen i starten af maj. Det 
insektfattige forår er en kritisk periode for flagermusene, da de er magre efter vinterdvalen.  

I forsommeren samles hunner i ynglekolonier. Hannerne opholder sig som regel enkeltvis eller 
nogle få sammen i andre dagkvarterer. Ungerne fødes fra omkring midten af juni og juli. Koloni-
erne opløses i løbet af sensommeren hvorefter flagermusene. Flagermusene er meget stedfaste 
i forhold til deres kvarterer.  

I ynglekolonierne skal flagermusene have høje temperaturer, men ikke store tempera-
turudsving. Mikroklimaet og parasitbelastningen varierer i de enkelte kvarterer, så igennem 
yngletiden og resten af sommerhalvåret skal flagermusene have adgang til flere egnede 
dagkvarterer nær hinanden eller store kvarterer i bygninger, hvor der er mulighed for at finde 
det rette klima. 

Om foråret og i efteråret bruger flagermusene mellemkvarterer. De findes typisk i de samme 
strukturer som sommerkvartererne, men mellemkvartererne findes ofte flere lokaliteter end 
sommerkvartererne. For nogle arter forgår parringerne i disse mellemkvarterer. Hos andre arter 
forgår parringerne ved overvintringsstederne i sensommeren eller om vinteren.  

På overvintringsstedet skal der være frostfrit med lave plusgrader og en høj luftfugtighed. 
Under vinterdvalen er flagermus meget følsomme over for forstyrrelse og selv små ændringer i 
fysiske forhold på overvintringsstederne.  

Hos nogle arter trækker dele af bestanden til overvintringsområder i Sydvesteuropa fx 
troldflagermus og brunflagermus. Andre arter har mellemlange sæsonmæssige træk fx 
damflagermus og vandflagermus, hvor hele eller dele af den jyske bestand samles i 
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kalkgruberne i Midtjylland, mens andre arter er meget stationære og har sommer- og 
vinterkvarterer indenfor samme område, fx sydflagermus.  

Flagermusenes bestandsdynamik er meget anderledes end andre små pattedyr. De fleste arter 
flagermus bliver først kønsmodne i deres andet leveår, de føder kun én unge pr. år og de voksne 
dyr har en relativ høj overlevelsesrate. På grund af den lav årlig tilgang til bestanden og relativ 
lang levetid er bestandsstatus for flagermus meget følsom over for øget dødelighed. 

 

Undersøgelser har vist, at vindmøller kan tiltrække insekter og dermed flagermus (Ahlén m.fl. 
2009). Undersøgelser har også vist, at flagermus kan dø som følge af kollisioner med roterende 
møllevinger og kraftige trykvariationer omkring møllevingerne (fx Rodrigues m.fl. 2008, Ahlén 
2010). Kendskabet til effekter af vindmøller på flagermusbestande er dog begrænset (Ahlén 
2010, EUROBATS 2010). Vindmøller på åbne ensartede arealer med få insekter vil dog tiltrække 
færre insekter end vindmøller i eller nær flagermusenes typiske fourageringshabitater.  

 

Mere specifikke oplysninger om de forskellige arters biologi og levevis kan findes i artskapitlerne 
i Baagøe (2007) og Baagøe & Degn (2008). 

 

Gunstige forvaltningstiltag 

Gunstige forvaltningstiltag for flagermus sigter mod at beskytte de nuværende og skabe nye 
levesteder, dels meget specifikt i forhold til strukturer for dagkvartererne og 
overvintringssteder og dels på et overordnet landskabeligt niveau (tabel 4) (Baagøe 2007, 
Baagøe & Degn 2007, Elmeros m.fl. manus.). Hvilke parametre, der er bestandsregulerende for 
de forskellige arter i forskellige landskaber er ikke kendt, hvorfor effektiviteten af de for-
skellige tiltag ikke kan vurderes i forhold til at sikre eller opnå gunstig bevaringsstatus.  

Flagermusenes levevilkår kan forbedres ved beskyttelse eller forbedring af insektrige 
fourageringsområder fx lysninger i skov, større vådområder og fugtige engarealer. Ledelinjer 
mellem dagopholdsstederne og jagtområder beskyttes eller forbedres ved at bevare eller plante 
brede, varierede levende hegn, indre og ydre skovbryn, træer og buske langs vandløb og søer, 
mv.  

I traditionelt skovbrug bliver træer med hulheder eller svagheder, der kunne udvikle sit til 
egnede kvarterer for flagermus, fjernet. Derfor er der mangel på egnede træer for flagermus i 
mange ellers egnede områder. Skånsom skovdrift bør sikre den størst mulige diversitet af 
insektproducerende, hjemmehørende træer og buske, en stor strukturel variation og en naturlig 
aldersfordeling, dvs. bevare forstligt overmodne træer, lade døende og døde træer stå og 
efterlade dødt ved i skovbunden. Forekomsten af hulheder i træer kan øges eller fremskyndes 
ved at bore eller save huller i ældre træer, men der er ingen erfaringer med effektiviteten af 
dette.  

Der foreligger ingen dokumentation for effektiviteten at diverse ’tekniske’ afværge- eller 
kompensationsforanstaltninger for flagermus i forhold til arternes status. Fx kan 
flagermuskasser ikke kan anvendes som erstatning for de kvarterer, der fjernes i træer og 
bygning. Flagermus kan raste i kasserne, men de byder kun undtagelsesvis på de rette 
betingelser for ynglende hunner eller overvintrende flagermus. 

Kompensationsforanstaltninger tæt på vindmøller kan ikke forventes at være effektive, da de 
øger sandsynligheden for at flagermusene fouragerer for tæt på møllerne og med øget døde-
lighed til følge. Kompensationerne for forringede levesteder og risikoen for øget dødelighed bør 
derfor gennemføres fjernt fra projektområder for vindmøller (Baagøe 2010, pers. medd.). 
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 Tabel 4. Oversigt over gunstige forvaltningstiltag for flagermus. Tiltag til beskyttelse og forbedring af underjordiske 
overvintringssteder i kalkgruber og lign. er udeladt i tabellen.  
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I skove, parker & bevoksninger        

Bevare og øge antallet af træer med hulheder, revner og 
sprækker. Særligt grupper af træer er værdifulde x x x x   x 

Undlade at fjerne udgåede hule grene, løs bark osv. på stå-
ende træer x x x x   x 

Undlade at fjerne træer med anlæg for hulheder så der 
kontinuerligt er egnede træer for flagermus. Særligt 
grupper af træer er værdifulde 

x x x x   x 

Sikre høj eller stigende variation i strukturen, arts- og 
aldersfordeling af hjemmehørende træer og buske  x x x x   x 

Bevare og fremme brede, indre og ydre skovbryn med stor 
variation arts- og alderssammensætningen af insektrige 
hjemmehørende træer og buske 

x x x x x x x 

Nedlægge og undlade ny dræning i skov x x x x x x x 

Undlade renafdrif af større parceller x x x x   x 

Bevare og forbedre ledelinjer fx indre og ydre skovbryn og 
tilknytning til levende hegn x x x x x x x 

Bevare løvtræer og nåletræer med spættehuller x x x x   x 

Skabe kunstige hulheder i træer x x x x   x 

        
Bygninger        

Sikre eller skaffe fri adgang til lofter og hulrum, fx murhul-
ler, huller og sprækker i/ved døre og tagkonstruktioner x  x x x x x 

Undlade at ændre klimatiske forhold i dagkvarterer  x  x x x x x 

Undgå forstyrrelser inkl. lyd- og lyspåvirkninger ved ad-
gangsvejene til sommerkvarterer  x  x x x x x 

Undgå forstyrrelser ved overvintringssteder i bygninger   x x x x x 

Forbedre og etablere flere overvintringssteder i bygninger   x x x x x 

        
Fourageringsområder mv.        

Bevare eller forbedre insektrige habitater fx vådområder og 
enge og læforhold omkring disse jagtområderne x x x x x x x 

Bevare og etablere ubrudte ledelinjer, fx brede levende 
hegn, skovbryn, opvækst langs vandløb x x x x x x x 

Bevare og øge antallet af enkeltstående og grupper af 
træer med hulheder i det åbne landskab x x x x    

Stoppe eller reducere pesticidforbrug i skov, langs levende 
hegn og skovbryn, i og nær enge og moser x x x x x x x 

Stoppe eller reducere næringsstoftilførsel og anden forure-
ning til søer, vandløb og brakvande x x x   x  

Skabe nye jagtområder fx vådområder, fugtige enge, skov-
lysninger x x x x x x x 

Fjerne eller undlade at opføre vindmøller i eller nær skove, 
vigtige jagtområder og trækruter x x x x x x x 

Stoppe vindmøller i eller nær skove, vigtige jagtområder og 
trækruter ved lave vindhastigheder/i træktiden x x x x x x x 
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Arter, krav til levesteder, beskyttelse og gunstige forvaltningstiltag 
 

Damflagermus, Myotis dasycneme 
 
Af Morten Elmeros (elm@dmu.dk) & Bjarne Søgaard (bjs@dmu.dk) 

 

Udbredelse  

Damflagermusens udbredelse dækker det østlige Jylland og det nordvestlige Limfjordsområde 
(Baagøe 2007, Baagøe & Degn 2007). Der findes en lille bestand ved Guldborgsund, og arten er 
registreret spredt i resten af Jylland, på Fyn og Bornholm. Arten er registreret på flere 
lokaliteter i Thy. En af de få kendte ynglekolonier ligger i Østerild lige udenfor projektområdet. 
I Thy fouragerer arten fouragerer i Thy typisk over fjordområder, der her ligger syd for 
projektområdet, mens selve projektområdet ikke vurderes som attraktivt for damflagermus 
(Baagøe 2010). Damflagermusene i Thy overvintrer sandsynligvis alle i kalkgruberne i 
Midtjylland.  

 

Levested & levevis 

Damflagermusen findes oftest i landskaber med løvskove og andre bevoksninger med store 
træer i nærheden af freske vådområder og brakvande (Baagøe & Degn 2007, Baagøe 2007). 
Arten jager ofte lavt over større søer, langsomtflydende større vandløb og kanaler, brakvandede 
fjorde og lignende, men den kan også træffes jagende over lave buske og rørskove og i 
lysninger. Damflagermus æder overvejende myg, stankelben og mindre nataktive sommerfugle.  

Arten har almindeligvis sommerkvarterer i bygninger, men kan også findes i hulheder i træer. 
Hvis den har sommerkvarterer i træer kan den bruge flere forskellige træer nær hinanden i 
løbet af yngletiden. Den kan jage op til 5-10 km fra dagkvartererne i løbet af en nat. 

Vinterkvartererne for damflagermus findes på forskellige beskyttede, kølige og frostfrie steder i 
underjordiske rum med høj luftfugtighed, Hele den jyske damflagermusbestand overvintrer for-
modentligt i kalkgruberne i Midtjylland og Himmerland. De fleste damflagermus forlader over-
vintringslokaliteterne i april og vender tilbage i oktober. 

Damflagermus er meget sårbar over for selv små ændringer i de fysiske forhold og forstyrrelser 
på overvintringslokaliteterne. Arten er endvidere sårbar over for forstyrrelse eller ændringer af 
sommerkvartererne i form af bygningsændringer, ved fældning eller beskæring af træer med 
hulheder, fældning af træer med potentiale for hulheder, ødelæggelse eller forurening af 
større vandløb, søer og fjorde, samt fjernelse af ledelinjer i landskabet.  

Lokale yngleforekomster kan være truet ved fældning af enkelte egnede træer eller ved 
ødelæggelse eller ændringer af enkelte bygninger. Bestandsstatus for damflagermus er meget 
sårbar overfor øget dødelighed. 
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Gunstige forvaltningstiltag 

Forekomster af damflagermus i og omkring projektområdet i Østerild er del af en regional 
bestand.  Der kan forventes en øget dødelighed for flagermus i projektområdet pga. vindmøl-
lerne, hvorfor kompensationsforanstaltninger skal implementeres uden for dette. Effekterne af 
gunstige tiltag overfor flagermus bør vurderes i en større landskabelig skala end projektområdet 
og over et længere tidsperspektiv. Se tiltagene for bevarelse og forbedring af levevilkårene for 
damflagermus i det generelle afsnit om flagermus. For damflagermusen er det desuden vigtigt, 
at der findes egnede bygninger og træer til ynglekolonier nær vandløb, søer og fjorde, og at der 
er gode ledelinjer mellem kolonier og de vigtige fourageringsområder. 

 

Overvågning 

Damflagermus kan overvåges vha. lytning med ultralydsdetektor af kvalificerede personer i 
projektområdet og i områderne for kompensationsforanstaltninger. Desuden kan dødfundne 
flagermus omkring vindmøllerne registreres systematisk. 

 

Referencer 

Baagøe, H.J. (2007). Damflagermus Myotis dasycneme (Boie, 1825). - I: Baagøe, H.J. & Jensen, 
T.S. (red.). Dansk Pattedyr Atlas. – Gyldendal. 

Baagøe, H.J. & Degn, H.J (2007). Damflagermus Myotis dasycneme. – I: Søgaard, B. & Asferg, T. 
(red.): Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og 
planlægning. – Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU, nr. 
635. 

Baagøe, H.J. (2010). Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus. - Notater af 
hhv. 7. februar 2010 og 6. maj 2010. 
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Arter, krav til levesteder, beskyttelse og gunstige forvaltningstiltag 
 

Vandflagermus, Myotis daubentonii 
 
Af Morten Elmeros (elm@dmu.dk) & Bjarne Søgaard (bjs@dmu.dk) 

 

Udbredelse  

Vandflagermusen er udbredt og ret hyppigt forekommende i egnede områder over hele landet, 
bortset fra enkelte mindre øer. Den forekommer i alle egne af Thy (Baagøe 2007, Baagøe & 
Degn 2007), men selve projektområdet vurderes ikke at være attraktivt for vandflagermus 
(Baagøe 2010). 

 

Levested & levevis 

Vandflagermusen findes oftest i løvskovs- og parklandskaber med vådområder i nærheden. 
Arten jager ofte lavt over søer, langsomtflydende vandløb og kanaler, brakvandede fjorde og 
lign., men fouragerer også lejlighedsvis i skov, omkring træer i parker, langs skovbryn og hegn. 
Den lever overvejende af myg, små stankelben og små nataktive sommerfugle (Baagøe 2007, 
Baagøe & Degn 2007). 

Arten har sommerkvarterer i hulheder, revner og sprækker i træer, men den kan også findes i 
sprækker og hulrum i broer og andre bygninger nær fersk- og brakvande. Mangel på egnede 
sommerkvarterer kan være begrænsende for artens forekomst i nogle områder af landet. Arten 
bruger hulheder i flere forskellige træer nær hinanden. Ynglekolonierne ligger tæt på gode 
fourageringsområder, som flagermusene skal have adgang til via ubrudte ledelinjer i 
landskabet. 

Parringerne sker formodentligt overvejende i løbet af vinteren på overvintringslokaliteterne. 
Vinterkvartererne for vandflagermus findes på forskellige beskyttede, kølige og frostfrie steder i 
underjordiske rum med høj luftfugtighed, fx kalkgruber, kældre og brønde. Enkelte dyr 
overvintrer sikkert også i hulheder i træer. Kalkgruberne i Midtjylland og Himmerland er vigtige 
overvintringslokaliteter for den jyske bestand. Der findes mindre forekomster af overvintrende 
vandflagermus andre steder, men det vides ikke hvor stor en andel af bestanden, der 
overvintrer på disse lokaliteter.  

Vandflagermus er meget sårbar overfor selv små ændringer i de fysiske forhold og forstyrrelser i 
vinterkvartererne, samt forstyrrelser og ændringer af sommerlevestederne. Dette kan ske ved 
fældning eller beskæring af træer med hulheder og fældning af træer med potentiale for 
hulheder, restaureringsarbejde på broer og lignende bygningsstrukturer nær fersk- og brakvand, 
ødelæggelse eller forurening af vandløb, søer og fjorde, samt fjernelse af ledelinjer i land-
skabet. Lokale forekomster kan være truet ved fældning af enkelte egnede træer. 

 

Gunstige forvaltningstiltag 

Forekomster af vandflagermus i og omkring projektområdet i Østerild er del af en regional 
bestand.  Effekterne af gunstige tiltag overfor flagermus bør vurderes i en større landskabelig 
skala end projektområdet og over et længere tidsperspektiv. Se tiltagene for bevarelse og 
forbedring af levevilkårene for vandflagermus i det generelle afsnit om flagermus.  For vandfla-
germusen er det desuden vigtigt, at der findes egnede træer til ynglekolonier få hundrede 
meter fra vandløb, søer og fjorde, og at der er gode ledelinjer mellem disse. 
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Overvågning 

Vandflagermus kan overvåges vha. lytning med ultralydsdetektor af kvalificerede personer i 
projektområdet og i områderne for kompensationsforanstaltninger. Desuden kan dødfundne 
flagermus omkring vindmøllerne registreres systematisk. 

 

Referencer  

Baagøe, H.J. (2007). Vandflagermus Myotis daubentonii  (Kuhl, 1817). - I: Baagøe, H.J. & 
Jensen, T.S. (red.). Dansk Pattedyr Atlas. – Gyldendal. 

Baagøe, H.J. & Degn, H.J (2007). Vandflagermus Myotis daubentonii. – I: Søgaard, B. & Asferg, 
T. (red.): Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og 
planlægning. – Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU, nr. 
635.  

Baagøe, H.J. (2010). Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus. Notater af 
hhv. 7. februar 2010 og 6. maj 2010. 
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Arter, krav til levesteder, beskyttelse og gunstige forvaltningstiltag 
 

Troldflagermus, Pipistrellus nathusii 
 
Af Morten Elmeros (elm@dmu.dk) & Bjarne Søgaard (bjs@dmu.dk) 

 

Udbredelse  

Troldflagermus er udbredt over det meste af landet bortset fra størstedelen af Vest- og 
Nordjylland. Den er registreret i Thy og Hanherred (Baagøe 2007, Baagøe & Degn 2007, Baagøe 
2010, upubl. data.). Troldflagermus er ikke blandt de almindeligste arter, men den synes at 
være mere almindeligt i egnede habitater end tidligere antaget. Selve projektområdet er 
generelt ikke attraktivt for flagermus, men forekomst af troldflagermus i er sandsynlig (Baagøe 
2010). 

 

Levested & levevis 

Troldflagermus er knyttet til områder med ældre løvskov og tættere park- eller 
mosaiklandskaber med store løvtræer. Den jager ofte i lysninger, oppe under krontaget i åben 
skov og langs skovbryn først på natten. Senere på natten ses den også jagende over vådområder 
og vandløb (Baagøe 2007, Baagøe & Degn 2007).  

Sommerkvarterer for arten findes i hulheder i træer og kun i mindre grad i bygninger. Yngle-
kolonierne er placeret tæt ved insektrige fourageringsområder. Arten kan benytte flere 
forskellige træer nær hinanden som sommerkvarterer. 

I juli etablerer de voksne hanner parringsrevir omkring mellemkvarterer i træer. Parringerne 
foregår i august inden dyrene trækker til overvintringsområderne.  

Dele af bestanden trækker til Sydvesteuropa for overvintring, mens andre dele af bestanden 
eller flagermus fra Den skandinaviske Halvø formodentligt overvintrer i Danmark. Arten kan 
forekomme uden for område med egentlige ynglebestande som trækkende eller overvintrende 
individer. 

Vinterkvartererne for troldflagermus findes i hulheder i træer og i bygninger. Under dvalen om 
vinteren er troldflagermus meget følsomme over for selv små ændringer i de fysiske forhold på 
overvintringslokaliteterne og forstyrrelser. 

Arten er endvidere sårbar over for ødelæggelse og forstyrrelser i sommerkvartererne i form af 
bygningsændringer, fældning eller beskæring af træer med hulheder og lign., samt fældning af 
træer med potentiale for hulheder og lignende. Lokale yngleforekomster af arten kan være 
truet ved fældning af enkelte egnede træer eller ved ødelæggelse eller ændringer af enkelte 
bygninger. Bestandsstatus for troldflagermus er meget sårbar overfor øget dødelighed. 

  

Gunstige forvaltningstiltag 

Forekomster af troldflagermus i og omkring projektområdet i Østerild er del af en regional 
bestand.  Desuden er der formodentligt i sensommeren og efteråret strejfende og trækkende 
individer i regionen. Effekterne af gunstige tiltag overfor flagermus bør vurderes i en større 
landskabelig skala end projektområdet og over et længere tidsperspektiv. Se tiltagene for 
bevarelse og forbedring af levevilkårene for troldflagermus i det generelle afsnit om flagermus.   
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Overvågning 

Troldflagermus kan overvåges vha. lytning med ultralydsdetektor af kvalificerede personer i 
projektområdet og i områderne for kompensationsforanstaltninger. Desuden kan dødfundne 
flagermus omkring vindmøllerne registreres systematisk. 

 

Referencer 

Baagøe, H.J. (2007). Troldflagermus Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839). - I: 
Baagøe, H.J. & Jensen, T.S. (red.). Dansk Pattedyr Atlas. – Gyldendal. 

Baagøe, H.J. & Degn, H.J (2007). Troldflagermus Pipistrellus nathusii. – I: Søgaard, B. & Asferg, 
T. (red.): Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og 
planlægning. – Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU, nr. 
635. 

Baagøe, H.J. (2010). Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus. Notater af 
hhv. 7. februar 2010 og 6. maj 2010. 
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Arter, krav til levesteder, beskyttelse og gunstige forvaltningstiltag 
 

Sydflagermus, Eptesicus serotinus 
 
Af Morten Elmeros (elm@dmu.dk) & Bjarne Søgaard (bjs@dmu.dk) 

 

Udbredelse  

Sydflagermus er udbredt og almindelig i det meste af Danmark, bortset fra Jylland nord for Lim-
fjorden og Nordøstsjælland. Den er registreret sporadisk i Thy og det vestlige Hanherred 
(Baagøe 2007, Baagøe & Degn 2007, pers. obs.). Sydflagermus er almindelig i store dele af sit 
udbredelsesområde. Den er muligvis under spredning i Thy. Selve projektområdet er generelt 
ikke attraktivt for flagermus, men forekomst af sydflagermus er sandsynlig (Baagøe 2010). 

 

Levested & levevis 

Sydflagermusen har tilpasset sig kulturlandskabet med mosaikker af åbnet land, spredte skove 
og bevoksninger. Den findes i en række habitater. Almindeligvis ses den jagende langs 
skovkanter, bevoksninger og hegn, over åbne marker og enge, nær vådområder og vandløb, i 
parker og haver med ældre træer (Baagøe 2007, Baagøe & Degn 2007). Biller udgør en 
væsentlig andel af føden, men den tager også natsommerfugle og myg. 

Arten har udelukkende kvarterer i bygninger året rundt. Om sommeren bruger den oftest større 
bygninger, hvor det er muligt at flytte rundt under taget efter de bedste temperaturforhold. 
Vinterkvartererne findes også i bygninger. Typisk findes enkelte dyr på lofter, i hulrum og 
lignende.  

Her i landet foretager sydflagermusen en forholdsvis stationær art, der ikke flytter sig langt 
mellem sommerlevestederne og overvintringsstederne. I andre dele af artens 
udbredelsesområde foretager den mellemlange sæsonmæssige træk. 

Sydflagermus er sårbar overfor ødelæggelse eller lukning af artens forskellige sommer- eller 
vinterkvarterer i bygninger. 

 

Gunstige forvaltningstiltag 

Forekomster af sydflagermus i og omkring projektområdet i Østerild er del af en regional 
bestand.  Effekterne af gunstige tiltag overfor flagermus bør vurderes i en større landskabelig 
skala end projektområdet og over et længere tidsperspektiv. Se tiltagene for bevarelse og 
forbedring af levevilkårene for sydflagermus i det generelle afsnit om flagermus.   

 

Overvågning 

Sydflagermus kan overvåges vha. lytning med ultralydsdetektor af kvalificerede personer i 
projektområdet og i områderne for kompensationsforanstaltninger. Desuden kan dødfundne 
flagermus omkring vindmøllerne registreres systematisk. 

 

 

 

 

 



 
Bilag til implementeringsplan for nationalt vindmølletestcenter i Østerild 

 

21

Referencer 

Baagøe, H.J. (2007). Sydflagermus Eptesicus serotinus (Schreber, 1774). - I: Baagøe, H.J. & 
Jensen, T.S. (red.). Dansk Pattedyr Atlas. – Gyldendal. 

Baagøe, H.J. & Degn, H.J (2007). Sydflagermus Eptesicus serotinus. – I: Søgaard, B. & Asferg, T. 
(red.): Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og 
planlægning. – Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU, nr. 
635. 

Baagøe, H.J. (2010). Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus. Notater af 
hhv. 7. februar 2010 og 6. maj 2010. 
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Arter, krav til levesteder, beskyttelse og gunstige forvaltningstiltag 
 

Skimmelflagermus, Vespertilio murinus 
 
Af Morten Elmeros (elm@dmu.dk) & Bjarne Søgaard (bjs@dmu.dk) 

 

Udbredelse  

Skimmelflagermus er almindelig i Nordøstsjælland og mere spredt forekommende i større dele 
af resten af landet (Baagøe 2007, Baagøe & Degn 2007). Skimmelflagermus er almindelig i 
Nordøstsjælland, mens den er registreret mere spredt i Jylland. Arten er muligvis under 
spredning i Jylland og er registreret nær Østerild (Baagøe 2010, pers. obs.). Selve 
projektområdet er generelt ikke attraktivt for flagermus, men forekomst af skimmelflagermus 
er sandsynlig. 

 

Målsætning & overvågning 

Implementeringsplanen for Østerild skal sikre, at forekomsten af og levemulighederne for 
skimmelflagermus i det nordlige Thy og Hanherred og artens lokale bevaringsstatus ikke 
forringes. Der er ikke defineret kriterier til vurdering af gunstig bevaringsstatus for arten. 

Flagermus overvåges vha. lytning med ultralydsdetektor af kvalificerede personer i 
projektområdet og i områderne for kompensationsforanstaltninger. Desuden bør registreres 
dødfundne flagermus omkring vindmøllerne registreres. 

 

Levested & levevis 

Skimmelflagermus har udelukkende kvarterer i bygninger året rundt. Vinterkvartererne findes 
altid i bygninger, som regel i høje bygninger i byområder, mens sommerkvartererne næsten 
udelukkende er fundet i lavere bygninger på landet, i landsbyer og forstadskvarterer (Baagøe 
2007, Baagøe & Degn 2007).  

Den jager typisk mellemhøjt i det frie luftrum over åbne marker og enge, vådområder, men ses 
også jagende over skove og bevoksninger og inde i lysninger. Når skimmelflagermusen om efter-
året søger ind til byområder jager den også omkring høje bygninger og gadebelysning,  

Om efteråret og ind i december opretholder voksne hanner parringsrevirer i byområder. 
Parringerne foregår formodentligt i den periode i mellemkvarterer nær overvintringsstederne. 

Skimmelflagermus kan registreres uden for udbredelsesområdet for yngleforekomster som træk-
kende eller overvintrende individer. Den foretager formodentlig overvejende forholdsvis korte 
træk mellem dens sommer- og vinteropholdssteder her i landet. I andre dele af artens 
udbredelsesområde kan den foretage lange sæsonmæssige træk.   

Skimmelflagermus er sårbar overfor ødelæggelse eller lukning af artens forskellige sommer- 
eller vinterkvarterer i bygninger. 
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Gunstige forvaltningstiltag 

Forekomster af skimmelflagermus i og omkring projektområdet i Østerild er del af en regional 
bestand. Desuden er der formodentligt i sensommeren og efteråret strejfende og trækkende 
individer i regionen. Der kan forventes en øget dødelighed for flagermus i projektområdet pga. 
vindmøllerne, hvorfor kompensationsforanstaltninger skal implementeres uden for dette. 
Effekterne af gunstige tiltag overfor flagermus bør vurderes i en større landskabelig skala end 
projektområdet og over et længere tidsperspektiv. Se tiltagene for bevarelse og forbedring af 
levevilkårene for skimmelflagermus i det generelle afsnit om flagermus.   

 

Overvågning 

Skimmelflagermus kan overvåges vha. lytning med ultralydsdetektor af kvalificerede personer i 
projektområdet og i områderne for kompensationsforanstaltninger. Desuden kan dødfundne 
flagermus omkring vindmøllerne registreres systematisk. 

 

Referencer 

Baagøe, H.J. (2007). Skimmelflagermus Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758). - I: Baagøe, H.J. 
& Jensen, T.S. (red.). Dansk Pattedyr Atlas. – Gyldendal. 

Baagøe, H.J. & Degn, H.J (2007). Skimmelflagermus Vespertilio murinus. – I: Søgaard, B. & 
Asferg, T. (red.): Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration 
og planlægning. – Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU, nr. 
635. 

Baagøe, H.J. (2010). Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus. Notater af 
hhv. 7. februar 2010 og 6. maj 2010. 
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Arter, krav til levesteder, beskyttelse og gunstige forvaltningstiltag 
 

Birkemus, Sicista betulina 
 
Af Morten Elmeros (elm@dmu.dk) & Bjarne Søgaard (bjs@dmu.dk) 

 

Udbredelse  

Birkemusen findes i det vestlige Limfjordsområde nord og syd for fjorden, samt spredt i et 
område mellem Horsens og Haderslev i øst til Varde og Ribe i vest (Baagøe & Jensen 2007, 
Møller 2007). Der er sikkert flere ikke-registrerede forekomster. Birkemusen findes i det meste 
af Thy. Den er ikke eftersøgt i projektområdet ved Østerild, men den er fundet umiddelbart 
vest og nord for området (Møller m.fl. manus). Der vurderes at være egnede levesteder for 
birkemusen flere steder i projektområdet (J.D. Møller, pers. medd.). 

 

Levested & levevis 

Birkemusen afviger fra de fleste andre smågnavere i levevis og krav til levesteder. Arten opnår 
aldrig høje bestandstætheder, dens formeringsevne er meget lav og den er i dvale vinteren 
igennem (Møller 2007, Møller m.fl. manus).  

Birkemusen er fundet i umiddelbart meget forskelligartede levesteder, hvoraf de vigtigste synes 
at være fugtige områder i forbindelse med vandløb eller fjorde samt tilstødende tørre arealer. 
Om sommeren er arten registreret i ferske enge, strandenge, moser, vældområder, på 
overdrev, ekstensivt dyrkede marker, heder, fjordskrænter og i plantage- og skovområder. 
Sommerlevestederne er karakteriseret ved høj fugtighed og et tæt urtelag.  

Birkemusen går i dvale fra oktober til maj, hvor de ligger i underjordiske huler i et uforstyrret, 
tørt og frostfrit område. Kendte overvintringssteder er diger, overdrevsskrænter og højerelig-
gende hede- og plantageområder, dvs. arealer hvor rederne ikke ødelægges af oppløjning og 
opgravning. Overvintringsområderne kan ligge i de højere dele af sommerlevestedet eller et 
stykke fra dette forudsat at der er gode korridorer mellem sommer- og vinterlevestedet.  

Parringstiden begynder i maj lige efter dyrene er vågnet af vinterdvalen. Ungerne fødes i juni-
august i underjordiske reder. Hvor sommer- og vinteropholdsstedet er det samme, bruges over-
vintringsrederne også til at føde og opfostre ungerne i. Hvis de to opholdssteder ligger lidt fra 
hinanden, vil ungerne formentlig blive født på sommeropholdsstedet, hvor tilgangen til mad er 
bedst. Ungerne bliver først selvstændige efter 5 uger. Birkemus bliver først kønsmodne i deres 
anden sommer og føder kun et enkelt kuld på gennemsnitligt 5 unger om året. 

Birkemus er omnivorer. Dens føde består af invertebrater fx insekter og larver, spindlere, regn-
orme og snegle, samt plantefrø- og skud og bær. Fødesammensætningen varierer gennem året. 

Birkemusen er truet af opdyrkning, anden ødelæggelse eller forringelse af ekstensivt drevne 
arealer fx dræning af fugtige områder, hårdhændet slåning eller intensiv afgræsning af 
urtebevoksede arealer, fældning af levende hegn og fjernelse af markskel, samt fragmentering 
af bestandene. 
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Gunstige forvaltningstiltag 

Gunstige forvaltningstiltag overfor birkemusen sigter på at bevare og forøge arealet med 
egnede levesteder for arten og reducere fragmentering af bestanden. Effektiviteten af mulige 
afværge- eller kompensationsforanstaltninger for birkemus er ikke kendt (Møller 2007). 
Beskyttelse og forbedring af levestederne kan gøres ved at: 

 Undgå dræning, udgrøftning eller opfyldning af fugtige arealer, inkl. fugtige partier i åbne 
skove. 

 Bevare eller genetablere fugtige enge og græsarealer langs vandløb og væld - selv dalstrøg 
langs meget små vandløb. 

 Bevare eller udlægge flere ekstensive afgræssede arealer og overdrev på skrænter. 

 Forhindre dominerende tilgroning af ferske enge og heder med vedplanter. 

 Undlade at fjerne eller etablere markskel, sten- og jorddiger, levende hegn, småkrat og 
lign. i landbrugsområder. 

 Udlægge udyrkede bræmmer langs markskel, diger og lign. 

 Etablere spredningskorridorer mellem kendte levesteder for at reducere fragmenteringen af 
bestanden. 

 

Overvågning 

Birkemusen kan overvåges ekstensivt vha. fangster i faldfælder, som ikke skader dyrene 
(Søgaard m.fl. 2005). Der bør dog anvendes en nyere fældemodel (Møller m.fl. manus). Fælde-
fangsterne kan suppleres med efterlysning og indsamling af dødfundne individer fra borgerne. 

 
Referencer 

Baagøe, H.J. & Jensen, T.S. (2007). Dansk Pattedyr Atlas. – Gyldendal. 

Møller, J.D. (2007). Birkemus, Sicista betulina. – I: Søgaard, B. & Asferg, T. (red.): Håndbog om 
dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. – Danmarks 
Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU, nr. 635. 

Møller, J.D., Jensen, T.J. & Baagøe, H.J. (manus). Projekt Birkemus. – Zoologisk Museum & 
Naturhistorisk Museum. 

Søgaard, B., Møller, J.D. & Holm, T.E. (2005). Birkemus, Sicista betulina, teknisk anvisning til 
ekstensiv overvågning. - Danmarks Miljøundersøgelser, Teknisk anvisning fra DMU.   
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Arter, krav til levesteder, beskyttelse og gunstige forvaltningstiltag 
 

Odder, Lutra lutra 
 
Af Morten Elmeros (elm@dmu.dk) & Bjarne Søgaard (bjs@dmu.dk) 

Udbredelse  

Odder er udbredt i hele Jylland (Søgaard & Madsen 2007). Desuden findes en lille forekomst i 
Vestsjælland. Bestanden er tættest i det vestlige Limfjordsområde og den forekommer i alle 
vådområder i Thy. Odderen forekommer formodentligt fåtalligt i projektområdet. 

 

Levested & levevis 

Odder lever i tilknytning til vådområder (Søgaard & Madsen 1996, 2007). Fødegrundlaget og til-
gængeligheden af uforstyrrede steder er bestemmende for områders egnethed som levested for 
odder. Den lever både i områder med rindende vandløb og i stillestående vand, og i såvel fersk-
vand som i saltvand. Uforstyrrede søer og moser og beskyttede kyststrækninger langs fjorde og 
nor omkranset af store rørskovsområder, krat eller skov er særligt velegnede levesteder for 
odder. Den altdominerende fødekilde for odder er fisk, men den er også opportunist og tager 
padder, mindre pattedyr og vandfugle, hvis der er mulighed for det.  

Odders territorier er meget stor og tætheden af dyr bliver aldrig særlig høj. En hans territorium 
strækker sig over 10 km vandløb i gode habitater og dækker over to hunners territorier. I 
områder med dårligere leveforhold er territorierne endnu større. Odderne bruger oftest vandløb 
og selv små kanaler og grøfter som korridorer, men de vandrer også længere strækninger over 
land langs markskel og levende hegn.  

Odder har ikke en afgrænset ynglesæson. Unger fødes på alle tider af året, men de fleste kuld 
fødes hen over sommeren og først på efteråret. Kuldstørrelsen er 2-3 unger. Ungerne fødes og 
opfostres i et afsides beliggende sø- eller moseområder, hvor der er uforstyrrede forhold i 
længere perioder på alle tider af året. Ungerne bliver i hulen indtil de er 2-3 måneder gamle, 
hvorefter de følger hunnen rundt i territoriet. De bliver sammen med moderdyret i op til et år. 
Odder bliver først kønsmodne som 2-3 år. Den lave kuldstørrelse og den lange periode, hvor 
ungerne er afhængige af moderdyret, betyder at bestandsudviklingen for odder er meget følsom 
overfor overdødelighed blandt de voksne hunner. På grund af de store, lineære territorier er 
risikoen for trafikdrab forholdsvis høj for odder. 

I uforstyrrede områder kan odder ses fremme i dagtimerne, men den er overvejende nataktiv. 
Dagtimerne tilbringer den i en hule i brinken eller nær vådområdet eller under træer, buske 
eller i rørskovene.  

Odder er følsom overfor øget dødelighed fx trafikdrab og rusedrukning, forurening med 
persistente miljøgifte, forstyrrelse og fysisk forringelse og ødelæggelse af dens levesteder. 
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Gunstige forvaltningstiltag 

Odder har store aktivitetsområder og lave bestandstætheder. Forekomsten i og omkring 
projektområdet er del af en samlet regional bestand. Forvaltningstiltag, der gavner arten, og 
effekterne heraf skal implementeres i en større landskabelig skala og vurderes over et længere 
tidsperspektiv (Søgaard & Madsen 1996, 2007). Levevilkårene for odder kan beskyttes og forbed-
res ved at: 

 

 Skånsom vedligeholdelse og restaurering af vandløb og vådområder. 

 Undgå overgødskning og anden forurening af vandløb og søer. 

 Bevare eller etablere gode skjulemuligheder (krat og rørskove) ved vådområder og vandløb. 

 Begrænse eller regulere menneskelige forstyrrelser og udnyttelse af områder, så det altid er 
muligt for odder at finde uforstyrrede yngle- og rasteområder. 

 Etablere faunapassager for odder ved trafikerede veje. 

 Påbud om anvendelse af stopriste i fiskeredskaber i ferske vande overholdes.  

 Regulere for kørsel og anlægsaktiviteter  

 

Overvågning 

Odder kan overvåges ekstensivt ved registrering af ekskrementer i og omkring projektområdet 
(Anon. 2004). Overvågningen af udbredelse og forekomst kan suppleres med registrering af 
dødfundne oddere (trafikdræbte, rusedruknede og lign.) som indikator for den regionale 
bestandsudvikling. 

 

Referencer 

Anon. (2004). Odder, Lutra lutra, teknisk anvisning til ekstensiv overvågning. - Danmarks Miljø-
undersøgelser, Teknisk anvisning fra DMU.   

Baagøe, H.J. & Jensen, T.S. (2007). Dansk Pattedyr Atlas. – Gyldendal. 

Søgaard, B. & Madsen, A.B. (2007). Odder Lutra lutra. – I: Søgaard, B. & Asferg, T. (red.): 
Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. – 
Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU, nr. 635. 
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Arter, krav til levesteder, beskyttelse og gunstige forvaltningstiltag 
 

Krondyr, Cervus elaphus 
 
Af Morten Elmeros (elm@dmu.dk) & Bjarne Søgaard (bjs@dmu.dk) 

 

Udbredelse  

Krondyr er udbredt i det meste af Jylland og dele af Sjælland (Baagøe & Jensen 2007). Krondyr-
bestandene i Jylland er et resultat af egenspredning af den oprindelige bestand, udsætninger og 
undslupne dyr af dansk og udenlandsk oprindelse fra farme og hegn. Der er en stor bestand af 
krondyr i Thy, herunder i projektområdet. 

 

Levested & levevis 

Krondyr forbindes normalt med skov- og plantageområder, men i områder med lav menneskelig 
forstyrrelsesgrad lever arten også i åbne landskaber som heder, klitheder og andre større græs-
klædte naturområder (Baagøe & Jensen 2007, Noer m.fl. 2009). Krondyr er meget følsomme 
over for forstyrrelser. Specielt reagerer dyr i jagede bestande kraftigt på menneskelig 
forstyrrelse af en hvilken som helst karakter i jagttiden. Fødesøgningen sker derfor oftest mel-
lem solnedgang og solopgang, mens døgnets lyse timer tilbringes i skjul i skove og plantager. 
Føden søges i lysninger i skov, på lysåbne natur- og græsarealer og i landbrusafgrøder. 

Krondyrs føde varierer fra sted til sted afhængigt af udbuddet af fødeemner. Den væsentligste 
andel af krondyrs føde består af forskellige græsser suppleret med urter, skud af lyng og andre 
dværgbuske. Desuden æder krondyr løv, og om vinteren kan skud fra nåletræer udgøre en vigtig 
del af føden. Et områdes landbrugsafgrøder indgår også i krondyrenes føde.  

Krondyr er meget mobile og bevæger sig ofte flere kilometer i løbet af et døgn. I løbet af året 
kan krondyr skifte opholdssted afhængigt af ændrede fourageringsmuligheder. I sommerhalvåret 
findes krondyrene mere spredt i landskabet, mens de i efteråret søger til kendte brunst- og 
vinterområder. Her i landet er krondyrene forholdsvis stationære, men der er observeret 
sæsonmæssige vandringer på 10-20 km flere steder i Jylland. 

Krondyr færdes oftest i flokke. Hunner og deres kalv fra samme år samt kalve fra året før 
holder sammen i familiegrupper. I områder med store føderessourcer og lavt forstyrrelsesniveau 
kan flere familiegrupper samles i store flokke. De voksne hanner færdes i andre mere løse 
flokke det meste af året. Flokkene af hanner opløses i krondyrets brunstperiode, der ligger fra 
midt I september til sidst i oktober. Under brunsten forsøger den enkelte han at holde et antal 
hunner sammen. Kalvene fødes i juni året efter. 

Menneskelig udnyttelse og forstyrrelse er bestemmende for krondyrets brug af landskabets res-
sourcer, og spredningen af krondyr ud fra kerneområderne i de store skovområder i Jylland er 
begrænset af jagttrykket. Store infrastrukturanlæg og høj trafikintensitet på vejene synes også 
at være begrænsende for krondyrs brug af landskabet. 
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Gunstige forvaltningstiltag 

Krondyr har så store aktivitetsområder at forekomsten i projektområdet ikke kan betragtes eller 
forvaltes som en selvstændig bestand. Den er en del af en regional bestand i Thy. Forvaltnings-
tiltag, der gavner fritlevende krondyrbestande, og effekterne heraf, skal implementeres i en 
større landskabelig skala og over et længere tidsperspektiv. 

Bæreevnen for krondyr i et område kan beskyttes og forbedres ved at: 

 Bevare eller etablere større uforstyrrede naturområder.  

 Bevare eller etablere tætte krat og bevoksninger i åbne landskaber og tætte partier i 
resterende skove. 

 Bevare eller etablere lysninger med en naturlig urtevegetation i resterende skove og 
plantager. 

 Begrænse eller regulere menneskelige forstyrrelser og udnyttelse så krondyr kan finde 
uforstyrrede steder i landskabet. 

 

Overvågning 

Forekomsten af krondyr overvåges aktivt ved systematiske optællinger af dyr i brunstperioden 
eller ved optællinger af ekskrementer i transekter.  

 

Referencer 

Baagøe, H.J. & Jensen, T.S. (2007). Dansk Pattedyr Atlas. – Gyldendal. 

Noer, H., Asferg, T., Clausen, P., Olesen, C.R., Bregnballe, T., Laursen, K., Kahlert, J., 
Teilmann, J., Christensen, T.K. & Haugaard, L. (2009). Vildtbestande og jagttider i Danmark: 
Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2010. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus 
Universitet. Faglig rapport fra DMU nr. 742. 
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Arter, krav til levesteder, beskyttelse og gunstige forvaltningstiltag 
 

Tinksmed, Tringa glareola   
 
Af Thomas Eske Holm (teh@dmu.dk)  
 

Udbredelse  

Den danske bestand af tinksmed blev markant reduceret fra 200-300 par i 1950erne til 63-82 par 
i 1993. Siden er bestanden steget, især i Thy, hvor der er lavet egentlig naturpleje til gavn for 
tinksmeden. Antallet af danske ynglefugle ligger nu på ca. 110 par (Pihl m.fl. 2003, DOF 2010). 
Arten yngler ikke i dag i projektområdet. 

 

Levested & levevis 

Tinksmeden er en trækfugl. Den overvintrer i Afrika og ankommer til Danmark sidst i april. 
Danmark udgør sydkanten af udbredelsesområdet for arten, som er meget talrig i Skandinavien 
og Rusland. På træk i Danmark er den derfor meget talrig i maj og august-september (Pihl m. fl. 
2003). 

Tinksmeden yngler primært i hedemoser uden høj vegetation og ved søer og vandfyldte 
lavninger i hede og klitområder. Arten lever af invertebrater, primært biller og andre insekter 
samt snegle, orm o.l. 

 

Gunstige forvaltningstiltag 

Levevilkårene for tinksmed kan sikres ved følgende forvaltningstiltag i yngleområdet (Søgaard 
m.fl. 2005b): 

- Vegetationen skal holdes på maksimalt 15 cm. højde i perioden 1. april – 15. 
juli 

- Vandregimet skal være naturligt med søer, kær og sumpede lavninger 

- Yngleområdet skal være uforstyrret indenfor en radius af 300 m 

- Yngleområdets søer skal være fritlagte med minimum 200 m til nærmeste 
træbevoksning 

- Fourageringsarealet skal være på minimum 20 ha. 
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Overvågning 

Overvågning af arten kan gennemføres ved en gennemgang af potentielle yngleområder langs 
transekter med en indbyrdes afstand på 200 m i perioden 15.-31. maj. (Pihl & Kahlert 2004).  

 

Referencer 

DOF 2010. Danmarks Fugle. http://www.dof.dk 

Pihl, S. & Kahlert, J. 2004. Teknisk anvisning til overvågning af ynglefugle. Danmarks 
Miljøundersøgelser. Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata. 

Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Madsen, J. og Bregnballe, T. 2003. Bevaringsstatus for 
fuglearter omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet. Danmarks Miljøundersøgelser. 130 s. 
Faglig rapport fra DMU nr. 462. 

Søgaard, B., Skov, F., Ejrnæs, R., Nielsen, K.E., Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Bregnballe, 
T., Madsen, J., Baatrup-Pedersen, A., Søndergaard, M., Lauridsen, T.L., Møller, P.F., Riis-
Nielsen, T., Buttenschøn, R.M., Fredshavn, J., Aude, E. & Nygaard, B. (2005b). Kriterier for 
gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet 
af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. – Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 
457, 3. udg. 
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Arter, krav til levesteder, beskyttelse og gunstige forvaltningstiltag 
 

Trane, Grus grus   
 
Af Thomas Eske Holm (teh@dmu.dk)  

 
Udbredelse  

Tranen er i kraftig fremgang i Danmark. Den yngler primært i Jylland med Thy som et af de 
vigtigste yngleområder. Traner er ret sky og foretrækker hovedsageligt lokaliteter med 
begrænset menneskelig aktivitet. Da den derfor er svær at registrere i yngletiden, er der 
sandsynligvis flere lokaliteter hvor arten forekommer, men ikke er registreret. Arten er 
registreret som ynglefugl på i hvert fald en lokalitet indenfor projektområdet, ligesom den 
fouragerer på marker i området. 

 

Levested & levevis 

Tranen er en trækfugl, og de danske fugle overvintrer i Spanien og Nordafrika. Fuglene 
ankommer til Danmark fra først i marts og forlader landet igen fra september.  

Tranens yngleområder omfatter mose, ellesump, eng, hængesæk eller rørbevoksede søbredder 
til placering af reden, og mosaiklandskaber med moser, skovmoser, enge og marker til 
fouragering (Pihl & Kahlert 2004). 

Efter yngletiden samles de nordvestjyske traner i Vejlerne, hvor op til 100 individer kan ses i 
efteråret. Herefter trækker de til overvintringspladserne. 

Traner lever overvejende af planteføde, men tager også insekter og mindre dyr. 

 

Gunstige forvaltningstiltag 

Levevilkårene for trane kan sikres ved følgende forvaltningstiltag i yngleområdet (Søgaard m.fl. 
2005): 

- Vandregimet skal være naturligt eller kunstigt højt 

- Vandstanden i redeplaceringsområdet skal være 30-50 cm i perioden 1. marts – 
15. juli, med mindre hængesæk forekommer 

- Ynglepladsen skal være på minimum 5 ha vanddækket mose og eng, eller have 
hængesæk. 

- Ynglepladsen skal være uforstyrret 

 

Overvågning 

Artens udbredelse og forekomst kan overvåges ved scanning af potentielle yngleområder fra 
velegnede observationspunkter i perioden 1.-30. april (Pihl & Kahlert 2004).  
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Referencer 

Pihl, S. & Kahlert, J. 2004. Teknisk anvisning til overvågning af ynglefugle. Danmarks 
Miljøundersøgelser. Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata. 

Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Madsen, J. & Bregnballe, T. 2003. Bevaringsstatus for 
fuglearter omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet. Danmarks Miljøundersøgelser. 130 s. 
Faglig rapport fra DMU nr. 462. 

Søgaard, B., Skov, F., Ejrnæs, R., Nielsen, K.E., Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Bregnballe, 
T., Madsen, J., Baatrup-Pedersen, A., Søndergaard, M., Lauridsen, T.L., Møller, P.F., Riis-
Nielsen, T., Buttenschøn, R.M., Fredshavn, J., Aude, E. & Nygaard, B. (2005b). Kriterier for 
gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet 
af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. – Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 
457, 3. udg. 
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Arter, krav til levesteder, beskyttelse og gunstige forvaltningstiltag 
 

Natravn, Caprimulgus europaeus   
 
Af Thomas Eske Holm (teh@dmu.dk)  
 

Udbredelse  

Natravn var tidligere vidt udbredt, men er gennem 1900-tallet forsvundet fra Fyn og store dele 
af Øst- og Sønderjylland. De tætteste bestande findes nu i Vest- og Nordjylland, med Thy som 
kerneområde (Pihl m.fl. 2003). I det øvrige land findes kun enkelte få og spredte ynglepar. 
Arten kendes på sin karakteristiske sang efter solnedgang og den er derfor nem at registrere i 
yngletiden.Arten yngler ikke i dag i projektområdet. 

 

Levested & levevis 

Natravnen er en trækfugl som overvintrer i Øst- og Sydafrika. Fuglene ankommer til Danmark i 
midten af maj og forlader landet igen i august-september.  

Natravn ynglede tidligere på lyngheder, men i takt med hedens opdyrkning har arten skiftet 
ynglebiotop og træffes nu først og fremmest i åbne fyrreskove på tør og sandet bund. 
Yngleområdet skal være relativt åbent, men gerne med større træer, da dette betyder mange 
nataktive insekter, som udgør natravnens føde. 

 

Gunstige forvaltningstiltag 

Levevilkårene for natravn kan sikres ved følgende forvaltningstiltag i yngleområdet (Søgaard 
m.fl. 2005b): 

- Minimum 15% af yngleområdet skal have en maksimal vegetationshøjde på 60 
cm i perioden 1. maj – 15. juli 

- Yngleområdet skal være på minimum 50 ha tør åben fyrreskov 

 

Overvågning 

Artens udbredelse og forekomst kan overvåges ved registrering af syngende hanner på egnede 
lokaliteter 15.-30. maj.  
 

Referencer 

Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Madsen, J. & Bregnballe, T. 2003. Bevaringsstatus for 
fuglearter omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet. Danmarks Miljøundersøgelser. 130 s. 
Faglig rapport fra DMU nr. 462. 

Søgaard, B., Skov, F., Ejrnæs, R., Nielsen, K.E., Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Bregnballe, 
T., Madsen, J., Baatrup-Pedersen, A., Søndergaard, M., Lauridsen, T.L., Møller, P.F., Riis-
Nielsen, T., Buttenschøn, R.M., Fredshavn, J., Aude, E. & Nygaard, B. (2005b). Kriterier for 
gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet 
af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. – Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 
457, 3. udg. 
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Arter, krav til levesteder, beskyttelse og gunstige forvaltningstiltag 
 

Hedelærke, Lullula arborea   
 
Af Thomas Eske Holm (teh@dmu.dk)  
 

Udbredelse  

Den danske bestand af hedelærke har været stabil i de seneste 25-30 år, selv om flere af 
levestederne er forsvundet og udbredelsen derfor er indskrænket. Arten yngler hovedsageligt i 
Midt-, Nord- og Vestjylland og med isolerede bestande på Djursland og i Nordsjælland. De 
tætteste bestande forekommer i Nordjylland. Hedelærke foretager sangflugt som sanglærker, 
men synger også fra toppen af spredte træer og buske. Arten er derfor relativt nem at 
registrere (Pihl m. fl. 2003, DOF 2010). Hedelærken vurderes at yngle fåtalligt i 
projektområdet. 

 

Levested & levevis 

Hedelærken er en trækfugl, og de danske fugle overvintrer i Sydvesteuropa. Fuglene ankommer 
til Danmark i marts-april og forlader landet igen i september-oktober.  

Arten findes især hvor det lokale klima er varmt, i åbne sandede områder med lav vegetation og 
med mindre træer og buske til sangposter. Hedelærke yngler derfor i heder, klitheder og i 
ryddede områder i nåleskove. Især er den tiltrukket af nyplantede fyrreskovområder på 2-3 år 
(Pihl m. fl. 2003). 

I ynglesæsonen tager hedelærken insekter som guldsmede, sommerfugle, biller samt 
edderkopper, mens den uden for yngletider hovedsageligt tager frø, især fra fyrretræer (DOF 
2010) 

 

Gunstige forvaltningstiltag 

Levevilkårene for hedelærke kan sikres ved følgende forvaltningstiltag i yngleområdet (Søgaard 
m.fl. 2005b): 

- I minimum 15% af yngleområdet skal vegetationshøjden have en maksimal 
højde på 30 cm 

- Minimum 5% af yngleområdet skal være bar jord, evt. med enkelte små planter 

- Ynglepladsen skal være på minimum 50 ha hede, klithede og tør, åben 
fyrreskov 

 

Overvågning 

Artens udbredelse og forekomst kan overvåges ved gennemgang af potentielle yngleområder i 
april. 
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DOF 2010. Danmarks Fugle. http://www.dof.dk 

Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Madsen, J. & Bregnballe, T. 2003. Bevaringsstatus for 
fuglearter omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet. Danmarks Miljøundersøgelser. 130 s. 
Faglig rapport fra DMU nr. 462. 

Søgaard, B., Skov, F., Ejrnæs, R., Nielsen, K.E., Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Bregnballe, 
T., Madsen, J., Baatrup-Pedersen, A., Søndergaard, M., Lauridsen, T.L., Møller, P.F., Riis-
Nielsen, T., Buttenschøn, R.M., Fredshavn, J., Aude, E. & Nygaard, B. (2005b). Kriterier for 
gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet 
af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. – Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 
457, 3. udg. 
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Arter, krav til levesteder, beskyttelse og gunstige forvaltningstiltag 
 

Rødrygget tornskade, Lanius collurio   
 
Af Thomas Eske Holm (teh@dmu.dk)  
 

Udbredelse  

Rødrygget tornskade findes i hele landet. De seneste 30 år er der sket store ændringer i 
udbredelsen, idet mange fugle er forsvundet fra Østdanmark og en modsvarende fremgang er 
konstateret i Vestdanmark (Pihl m.fl. 2003). Arten er nem at registrere, da den ses på 
udsigtsposterne på især enlige buske og lavtstående træer. Arten er ikke konstateret i 
projektområdet. 

 
Levested & levevis 

Rødrygget tornskade er en trækfugl som overvintrer i Øst- og Sydafrika. Fuglene ankommer til 
Danmark i midten af maj og forlader landet igen primo september.  

Arten forekommer oftest i en række åbne landskaber som overdrev og heder med enkeltstående 
træer og buske, som bruges som udkigspost efter byttedyr. Desuden findes den også hyppigt i 
skovlysninger og –rydninger hvor der er mange insekter, som arten lever af (Pihl m. fl. 2003). 

 

Gunstige forvaltningstiltag 

Levevilkårene for rødrygget tornskade kan sikres ved følgende forvaltningstiltag i yngleområdet 
(Søgaard m.fl. 2005b): 

- Minimum 50% af yngleområdet skal have en maksimal vegetationshøjde på 30 
cm i perioden 1. maj – 15. juli 

- Yngleområdet skal være på minimum 100 ha med overdrev, græsningsenge 
eller åbne skovområder 

- Minimum 5% af yngleområdet skal være bar jord, evt. med enkelte små planter 

 

Overvågning 

Artens udbredelse og forekomst kan overvåges ved registrering af hanner på egnede lokaliteter 
15.-30. maj.  
 
Referencer 

Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Madsen, J. & Bregnballe, T. 2003. Bevaringsstatus for 
fuglearter omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet. Danmarks Miljøundersøgelser. 130 s. 
Faglig rapport fra DMU nr. 462. 

Søgaard, B., Skov, F., Ejrnæs, R., Nielsen, K.E., Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Bregnballe, 
T., Madsen, J., Baatrup-Pedersen, A., Søndergaard, M., Lauridsen, T.L., Møller, P.F., Riis-
Nielsen, T., Buttenschøn, R.M., Fredshavn, J., Aude, E. & Nygaard, B. (2005b). Kriterier for 
gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet 
af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. – Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 
457, 3. udg. 
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Arter, krav til levesteder, beskyttelse og gunstige forvaltningstiltag 
 

Markfirben, Lacerta agilis 
 
Af Morten Elmeros (elm@dmu.dk) & Bjarne Søgaard (bjs@dmu.dk) 

 

Udbredelse  

Markfirben er udbredt i det meste af Danmark, bortset fra store dele af Lolland-Falster samt en 
del mindre øer. Desuden er den sjælden i det vestlige Jylland og Sydsjælland. Markfirben findes 
spredt i landskabet på lysåbne, varme, solrige lokaliteter. Der er givetvis flere ikke-registrerede 
forekomster. Arten er registreret i hele Thy, inkl. det nordligste af projektområdet (Fog m.fl. 
2001). 

 

Levested og levevis 

Markfirbens naturlige levesteder er overdrev, heder, højmoser, strandenge, klitter og 
kystskrænter (Fog m.fl. 2001, Søgaard & Asferg 2007). Arten kan også findes på ekstensivt 
drevne græsarealer på sandede bakkedrag, mens den i intensivt udnyttede landskaber er 
fortrængt til vejskråninger, jernbaneskråninger og råstofgrave. Linjeformede terrænelementer 
såsom vejrabatter, skovbryn, jernbanetraceer, markskel, levende hegn, stengærder og lignende 
er også vigtige spredningskorridorer mellem de spredte forekomster. 

Levestederne er karakteriseret ved at de indeholder soleksponerede skråninger med 
veldrænede, løse jordtyper og partier med sparsom vegetation, typisk lave urter eller et løst 
dække af græsser. Markfirbenet solbader på de åbne, vegetationsløse flader, sten, træstammer 
og lign. Vegetationen på levestederne bør også indeholde en mosaik med spredt opvækst af 
buske og frodigere partier med tættere urtedække, som dyrene kan benytte til skjul, 
fødesøgning og regulering af kropstemperaturen. Føden søges på græs- og urteområder, 
omkring sten, nedfaldne grene, træstammer og lignende. Markfirben lever af invertebrater, 
især sommerfuglelarver, græshopper og biller. 

Markfirbenet har en forholdsvis lav spredningsevne. Det har stor betydning for markfirben, at 
yngleområderne, sommerlevestederne og overvintringsstederne er tæt forbundne. I den aktive 
periode bevæger de fleste individer sig inden for et område på mindre end 100 m. Derimod kan 
der være større afstand mellem sommerlevestedet og overvintringsstedet.  

De voksne markfirben går i dvale i løbet af september, mens ungerne ofte er aktive ind i 
oktober. Overvintringen sker i gange under jorden gerne på sydvendte skråninger. Markfirben 
kommer frem af dvalen om foråret. Hannerne kommer frem i april, mens hunnerne først 
kommer frem af dvalen i maj, hvorefter parringstiden begynder. I løbet af juni til starten af juli 
opsøger hunnerne steder med sydvendte soleksponerede skråninger med løs sandet jord. 
Æggene graves ned i jorden hvor der er tilpas varmt og fugtigt. Æggene klækker i august-
september afhængigt af lægningstidspunktet og temperaturen i løbet af sommeren.  

Arten er følsom overfor ødelæggelse af dens levesteder fx ved opdyrkning af lysåbne tørre 
naturtyper, fjernelse af markskel og åbne levende hegn, sten- og jorddiger eller stensamlinger, 
tilplantning af solbeskinnede skrænter og udsætning af fasaner. 
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Gunstige forvaltningstiltag 

Levesteder for markfirben er karakteriseret ved relativ stor variation i vegetationen. 
Variationen og størrelsen af levestederne er afgørende for muligheden for at sikre eller 
forbedre en bestands bevaringsstatus (Fog m.fl. 2001, Søgaard & Asferg 2007). Levevilkårene for 
markfirben i Østerildområdet kan sikres eller forbedres ved at:  

 Bevare eller skabe åbne soleksponerede arealer med klithede eller overdrevskarakter med 
spredt buskvækst eller. 

 Undlade at tilføre næringsstoffer (direkte og diffust) til levesteder for at reducere tilvæksten 
af tæt urtevegetation. 

 Udføre slæt eller afgræsse levesteder. 

 Bevare eller etablere kunstige solepladser i form af stenbunker, åbne pletter i vegetationen. 

 Bevare eller etablere spredningskorridorer fx markskel, sten- og jorddiger. 

 Etablere udyrkede bræmmer med regelmæssig slæt op til markskel, stendiger og lign. 

 

Overvågning 

Markfribens udbredelse og forekomst kan overvåges ekstensivt ved registrering af solbadende 
hanner og unge dyr i april-maj, kønsmodne solbadende hunner i juni-juli, og solbadende voksne 
dyr og juvenile i august på egnede lokaliteter i test- og vindfeltet (Søgaard m.fl. 2008).  

 

Referencer 

Fog, K., Schmedes, A. & Rosenørn de Lasson, D. (2001). Nordens padder og krybdyr. – GAD’s 
Forlag. 

Søgaard, B., Adrados, L.C. & Jensen, B.H. (2008). Markfirben Lacerta agilis, teknisk anvisning til 
ekstensiv overvågning. - Danmarks Miljøundersøgelser, Teknisk anvisning fra DMU. 

Søgaard, B. & Asferg, T. (red.)(2007). Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til 
brug i administration og planlægning. – Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig 
rapport fra DMU, nr. 635. 



 
Bilag til implementeringsplan for nationalt vindmølletestcenter i Østerild 

 

40

 
 
Arter, krav til levesteder, beskyttelse og gunstige forvaltningstiltag 
 

Generelt om padder 
 
Af Morten Elmeros (elm@dmu.dk) & Bjarne Søgaard (bjs@dmu.dk) 

 

Forekomst 

Der er registreret i alt seks paddearter i Østerild-området: lille vandsalamander, stor vandsala-
mander, skrubtudse, strandtudse, butsnudet frø og spidssnudet frø (Tabel 5) (Fog m.fl. 2001, 
Stoltze & Pihl 1998, Søgaard m.fl. 2008).  

 
Tabel 5. Oversigt over paddearter i Thy og Hanherred, som også er opført på habitatdirektivets bilgg IV, arternes 
bevaringsstatus i den atlantiske region i Danmark, nationale rød- og gullistestatus (Fog 2004, Stoltze & Pihl 1998, 
Søgaard m.fl. 2008). X: opmærksomhedskrævende, lc: ikke truet. 

Artsnavn Systematisk navn Bevaringsstatus 

Rødliste 

status 

Gulliste 

status 

Stor vandsalamander Triturus cristatus Ukendt lc X 
Strandtudse Bufo calamita Ugunstig lc X 
Spidssnudet frø Rana arvalis Gunstig lc X 

 

Levested og levevis 

Overordnet set har alle paddearterne ensartede levevis (Fog m.fl. 2001). Alle danske 
paddearter er afhængige af adgang til vandhuller eller søer for at yngle, men de har forskellige 
levesteder og forskellige evner til at spredes og udnytte/kolonisere potentielle levesteder i 
landskabet. Specielt er arternes krav til ynglevandhullerne vidt forskellige (Tabel 6). Nogle 
arter benytter også vandhuller og søer som levested for en periode uden for yngletiden og 
undtagelsesvis som overvintringssted. Vandhuller, der er uegnede som ynglevandhuller, kan 
benyttes som sommerlevesteder eller overvintringssted. 

De voksne padder forlader oftest yngleområderne igen straks efter yngletiden. Gennem 
sommeren og først på efteråret lever de i egnede levesteder spredt i terrænet omkring 
ynglestederne. I løbet af efteråret falder paddernes aktivitetsniveau, hvorefter de ligger i dvale 
vinteren igennem, Enkelte padder kan være aktive ind i vinteren i perioder med mildt vejr. 
Yngletidspunktet og dvaleperioden varierer mellem arterne og afhænger desuden af variationer 
i temperatur- og nedbørsforholdene. 

Paddernes forskellige levesteder igennem året ligger for nogle arter tæt sammen, mens andre 
arter gennemfører længere vandringer. Padder har en relativ lav mobilitet og de enkelte dyr 
bevæger sig typisk over korte afstande. Nogle arter spredes mindre end 1 km fra 
ynglevandhullet, mens andre kan kolonisere nye potentielle levesteder over flere kilometers 
afstand (Tabel 6). 
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Tabel 6. Foretrukne ynglehabitater og maksimale spredningsafstande for bilag IV listede paddearter, der forekommer 
i Thy og Hanherred. Typisk er afstandene mellem ynglevandhuller og levesteder på land væsentligt kortere end de 
maksimale afstande (efter Fog m.fl. 2001, Bunken 2004, Søgaard & Asferg 2007). 

 Foretrukne ynglehabitater 
Maksimale spred-
ningsafstande 

Stor vandsalamander Lysåbne vegetationsrige, renvandede vandhuller 500-1000 m 

Strandtudse 
Lavvandede, lysåbne, udtørrende vandhuller, inkl. 
markoversvømmelser Flere km 

Spidssnudet frø 
Vandhuller eller lavvandede bredzoner af søer i tilknytning 
til eng- og moseområder 1000 m 

 

Paddebestande lever typisk i en metabestandsstruktur, hvor forekomsterne i et område lever 
som mere eller mindre selvstændige små bestande, der over tid udveksler individer og gener 
med forekomsterne i omkringliggende vandhuller. Jo tættere vandhullerne ligger og jo større 
bestandene er, jo større udveksling vil der være. Forekomsterne i det enkelte vandhul kan falde 
eller uddø pga. naturlige, tilfældige variationer i ynglesucces og overlevelse, men tilvandring 
fra nabovandhuller opretholder den samlede bestand over tid.  

Levesteder for padder bør derfor bestå af et netværk med flere yngleområder, terrestriske 
levesteder og overvintringssteder for at opretholde en gunstig bevaringsstatus for bestandene i 
et område. Flere yngleområder og gode spredningsmuligheder mellem disse øge 
sandsynligheden for at der hvert år er yngleområder med ynglesucces i et område, og at 
tilvandring af overskud fra velfungerende yngleområder i nærområdet hurtigt kan genoprette 
mindre velfungerende bestande.  

Da voksne padder oftest benytter de samme ynglevandhuller år efter år, kan bestande uden 
ynglesucces ikke forventes at finde eventuelle nye vandhuller i nærområdet. Små, indavlede 
bestande har ofte lavere ynglesucces og ringere evner til at kolonisere nye levesteder end store 
bestande af samme art. 

 

Gunstige forvaltningstiltag 

Generelt kan levevilkårene for padder forbedres ved enkle midler der øger mængden og kvali-
teten af ynglesteder, terrestriske levesteder og overvintringssteder (Tabel 7). 

Der er gode erfaringer med de forskellige tiltag, særligt tiltagene der fokuserer på forbedring af 
ynglemulighederne. Der er dog dårlig dokumentation for effektiviteten af de forskellige tiltag 
og de betydende faktorer for bestandes overlevelse og bevaringsstatus.  
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Tabel 7. Oversigt over gunstige forvaltningstiltag for bilag IV listede paddearter i Thy og Hanherred. Antallet af 
krydser angiver effekten af tiltagene/elementerne i forhold til de andre arter.  
 

St
or

 v
an

d-
sa

la
m

an
de

r  

St
ra

nd
tu

ds
e 

Sp
id

ss
nu

de
t 

fr
ø 

Udyrkede arealer omkring eksisterende vandhuller  x x x 

Fjerne dræn og grøfter  x x x 

Fjerne skyggende opvækst omkring vandhuller  x xx x 

Oprense tilgroede vandhuller x x x 

Oversvømmede randzoner ved vandhuller   x xx 

Spredningskorridorer ml. levesteder og metabestande x x x 

Dødt ved i skov, hegn og krat nær vandhuller xx  x 

Stensætninger og bunker  x x x 

Løvskove/-bevoksninger nær vandhuller xx  x 

Små temporære vandsamlinger åbne arealer  xx  

Afslåning eller rørhøst i bredzoner i næringsfattige søer  xx  

Fjerne dominerende opvækst i lysåbne naturområder   xx  

Etablere nye vandhuller x x x 

Etablere nye terrestriske levesteder, fx afgræssede enge x x x 

Retablere råstofgrave med vegetationsfattige flader og 
temporære vandsamlinger  xx x 

Faunapassager og hegn  x x x 

 
Forvaltningstiltagene kan også anvendes som kompensations- eller afværgeforanstaltninger, som 
erstatning for ødelagte levesteder eller til forøgelse af et områdes bæreevne for padder som 
kompensation for øget dødelighed på veje, ændrede driftsformer af arealer og lign. Øget 
fragmentering af levesteder, reducerede spredningsmuligheder og øget trafikdrab ved 
anlæggelse af veje eller andre infrastrukturanlæg kan afværges eller reduceres med paddehegn 
og faunapassager. Faunapassager uden ledende hegning har meget ringe effektivitet, da der 
ikke er stor sandsynlighed for at padderne vil finde de sikre passagemuligheder. 

Forbedringer af eksisterende ynglesteder og terrestriske levesteder kan hurtigt resultere i 
fremgang i bestandene. Indgreb som oprensning af et vandhul efterfølges dog normalt af en 
ustabil periode pga. de frigivne næringsstoffer. 

Nyetablerede vandhuller er uden vegetation og fødegrundlag for padderne. Nyetablerede vand-
huller kan først forventes at fungere som ynglested efter nogle år. Padderne skal desuden bruge 
tid på at kolonisere nye vandhuller. Strandtudse, der ofte yngler i midlertidige, udtørrende 
vandhuller, kan dog kolonisere og bruge de nye vandhuller det første år efter de er etableret. 
Hvis etableringen af nye vandhuller anvendes som kompensationsforanstaltning skal de 
etableres tæt på de eksisterende yngleområder, og de skal etableres mindst året før det 
oprindelige yngleområde ødelægges. Nyanlagte terrestriske levesteder vil typisk også være 
nogle år om at udvikle sig til egnede levesteder. Erstatningslevesteder skal derfor også 
anlægges flere år før ødelæggelse af de eksisterende terrestriske levesteder.  

 

En samlet oversigt over gunstige forvaltningstiltag for padder med angivelse effekten af tiltag-
ene/elementerne for de enkelte arter fremgår af (Tabel 7). De enkelte arters levevis og tiltag 
til at forbedre deres levevilkår gennemgås kort for udvalgte arter. Mere detaljerede oplysninger 
om paddernes biologi og forvaltningstiltag kan findes i Fog m.fl. (2001) og i artskapitlerne i 
Søgaard & Asferg (2008). 
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Forvaltningstiltag, der forbedrer levevilkårene for stor vandsalamander, vil typisk også være 
gunstige for lille vandsalamander. Dog skal der sikres kortere afstandene mellem egnede yngle-
vandhuller, terrestriske levesteder og overvintringssteder for lille vandsalamander.  

Spidssnudet frø og butsnudet frø har forholdsvis ens levevis. Forvaltningstiltag, der forbedrer 
levevilkårene for spidssnudet frø vil også skabe gunstigere forhold for butsnudet frø.  

Skrubtudse er meget udbredt og forholdsvis almindelig, men den yngler i forholdsvis få vand-
huller. Tiltag til sikring eller forbedring af terrestriske levesteder og overvintringssteder for 
andre paddearter vil overordnet set også gavne skrubtudse, men den skal have adgang til andre 
ynglevandhuller. Skrubtudsens ynglesucces er ringe i vandhuller hvor der forekommer andre 
padder. Til gengæld kan skrubtudse yngle i vandhuller med fisk.  

 

Referencer 

Fog, K., Schmedes, A. & Rosenørn de Lasson, D. (2001). Nordens padder og krybdyr. – GAD’s 
Forlag. 

Fog, K. (2004). Den danske rødliste. Padder & krybdyr. – www.dmu.dk 

Stoltze, M. & Pihl, S. (red) (1998). Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark. - Miljø- og 
Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen. 

Søgaard, B., Andersen, L.W., Fog, K., Jensen, B.H., Wederkinch, E., Jensen, M.W. & Holm, T.E. 
(2005). Padder, teknisk anvisning til ekstensiv overvågning. - Danmarks Miljøundersøgelser, 
Teknisk anvisning fra DMU.   

Søgaard, B., Ejrnæs, R., Nygaard, B., Andersen, P.N., Wind, P., Damgaard, C., Nielsen, K.E., 
Teilmann, J., Skriver, J., Petersen, D.L.J. & Jørgensen, T.B. (2008a). Vurdering af 
bevaringsstatus for arter og naturtyper omfattet af EF-Habitatdirektivet (2001-2007): 
Afrapportering til EU i henhold til artikel 17 i EF-habitatdirektivet. – 
http://cdr.eionet.europa.eu/dk/eu/art17/envrlq_ka 

Søgaard, B. & Asferg, T. (red.): Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i 
administration og planlægning. – Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig 
rapport fra DMU, nr. 635. 
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Arter, krav til levesteder, beskyttelse og gunstige forvaltningstiltag 
 

Stor vandsalamander, Triturus cristatus   
 
Af Morten Elmeros (elm@dmu.dk) & Bjarne Søgaard (bjs@dmu.dk) 
 

Udbredelse  

Stor vandsalamander er udbredt i det meste af Danmark (Fog m.fl. 2001, Søgaard & Asferg 
2007). I store dele af Vestjylland og Vendsyssel forekommer den kun meget sporadisk eller 
mangler helt. Den forekommer i hele Thy, men der er sandsynligvis flere ikke-registrerede 
lokaliteter. 

 

Levested & levevis 

Stor vandsalamander yngler typisk i lysåbne, vegetationsrige, næringsfattige og ren-vandede 
vandhuller (Fog m.fl 2001). Arten yngler i vandhuller af meget forskellig størrelse lige fra 
ganske små vandhuller til lune bredzoner af større søer. Arten kan findes ynglende i vandhuller 
under tilgroning, men en stor del af vandfladen er soleksponeret på en god ynglelokalitet. Stor 
vandsalamander yngler sjældent i vandhuller med fisk, bortset fra vandhuller med en relativ 
tæt undervands- og flydebladsvegetation, hvor larverne kan skjule sig for fiskene, men 
ynglesuccesen er lav.  

Ynglevandhuller fungerer også som levested for de voksne salamandre frem til slutningen af 
sommeren. Dybere, overskyggede eller let forurenede vandhuller kan være sommerlevested for 
de voksne salamandre, selv om vandhullet ikke er egnet som ynglested. Forekomster sådanne 
steder er afhængig af fortsat indvandring fra dyr fra lokaliteter med gunstige yngleforhold i 
nærområdet. 

Stor vandsalamander er meget stedfast i forhold til ynglevandhullet, og dens terrestriske 
levesteder ligger ofte nær vandhullet. På land findes størstedelen af bestanden inden for få 
hundrede meter fra ynglevandhullet, men arten kan vandre op til 1 km mellem yngle- og 
overvintringssted. 

De terrestriske levesteder for stor vandsalamander er ekstensivt drevne enge og løv- eller 
blandingsskove og krat, men den træffes også i haver og tilgroede arealer omkring bygninger. 
Ved bygninger raster de ofte under brædde- og stenbunker, fliser, og lign. Dyrene fra et yngle-
vandhul er meget spredt på egnede lokaliteter omkring vandhullet, når de er på land.  

Overvintringen sker på land, hvor salamandrene skjult nedgravet i jord, under sten, dødt ved 
eller ved bygninger. Overvintringsstederne skal være frostfrie og kan inkludere de terrestriske 
sommerlevesteder. Undtagelsesvis overvintrer enkelte individer i vandhullet. 

I løbet af marts kommer stor vandsalamander frem af vinterdvalen og vandrer ned til et 
vandhul, hvor parringen og æglægningen foregår. Æggene lægges fra sidst i april til først i juni. 
I løbet af sensommeren forlader alle de voksne dyr vandhullerne, og lever på terrestriske 
levesteder spredt i terrænet indtil de sidst i efteråret opsøger et overvintringssted. De 
nyforvandlede salamandere forlader vandhullet i starten af efteråret. 

Stor vandsalamander lever mest af insekter, orme og snegle på land. I vandet tager den 
krebsdyr, snegle og haletudser.  

Arten er følsom overfor ødelæggelse af ynglesteder, fx gennem næringsstoftilførsel og anden 
forurening af vandhuller, fuldstændig overskygning af vandhuller, udsætning af fisk og ænder, 
og ødelæggelse af dens terrestriske levesteder, fragmentering og øget dødelighed fx trafikdrab. 
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Gunstige forvaltningstiltag 

Levevilkårene for stor vandsalamander kan sikres eller forbedres vha. generelle gunstige 
forvaltningstiltag overfor padder som skabelse af flere små, lysåbne vandhuller nær hegn, krat 
og skov. Arten stiller større krav om skygge, skjulesteder og dødt ved på terrestriske levesteder 
end frøer og tudser. Ud over de generelle tiltag kan forbedrede levevilkår for stor 
vandsalamander opnås ved:  

 Bevare eller forbedre terrestriske levesteder ved at øge mængden af dødt ved i levende 
hegn, krat og skovbund nær vandhullet. 

 Bevare eller plante løvskove og bevoksninger nær vandhuller. 

 

Overvågning 

Artens udbredelse og forekomst overvåges ekstensivt ved registrering af antallet af vandhuller 
med ynglesucces ved fangst af haletudser med ketsjer i vandhuller i juni-juli i test- og 
vindfeltet (Søgaard m.fl. 2005).  

 

Referencer 

Fog, K., Schmedes, A. & Rosenørn de Lasson, D. (2001). Nordens padder og krybdyr. – GAD’s 
Forlag. 

Søgaard, B., Andersen, L.W., Fog, K., Jensen, B.H., Wederkinch, E., Jensen, M.W. & Holm, T.E. 
(2005). Padder, teknisk anvisning til ekstensiv overvågning. - Danmarks Miljøundersøgelser, 
Teknisk anvisning fra DMU.   

Søgaard, B. & Asferg, T. (red.)(2007). Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til 
brug i administration og planlægning. – Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig 
rapport fra DMU, nr. 635. 
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Arter, krav til levesteder, beskyttelse og gunstige forvaltningstiltag 
 

Strandtudse, Bufo calamita 
 
Af Morten Elmeros (elm@dmu.dk) & Bjarne Søgaard (bjs@dmu.dk) 

 

Udbredelse  

Strandtudse er udbredt i det meste af landet, men den forekommer kun i spredte bestande i 
klitområde, på strandenge og i andre kystnære habitater (Fog m.fl. 2001, Søgaard & Asferg 
2007). Desuden findes den på få indlandslokaliteter. Den er registreret på flere lokaliteter i det 
nordlige Thy og langs Limfjorden, men der er sandsynligvis flere ikke-registrerede forekomster. 
Den er ikke registreret i projektområdet, men forekommer sandsynligvis. 

 

Levested & levevis 

Strandtudsen foretrækker temporære, lysåbne vandsamlinger/-huller uden bevoksning, hvor 
ynglen kan udvikles meget hurtigt, og der er få dyr, der kan spise haletudserne eller konkurrere 
med dem om føden (Fog m.fl. 2001). Strandtudsens yngleområder findes i fugtige lavninger i 
klitheder, klitlavninger, i bredzonen af næringsfattige søer, i lavvandede områder på 
strandenge og afsnørede strandsøer. Den yngler også i vandsamlinger på klippekyster. 
Strandtudse kan yngle i brakvand med saltkoncentration under 5-8 promille. Indlandsbestande 
findes typisk ynglende i vandsamlinger i grusgrave og i udtørrende vandhuller/-samlinger i 
afgræssede enge og ekstensivt drevne marker.  

Strandtudse kan forekomme på yngleområdene fra midten af april til starten af juli. Ynglesuc-
cesen i udtørrende vandsamlinger varierer meget fra år til år på den enkelte lokalitet. For at 
forøge overlevelsessandsynligheden for lokale bestande er det derfor meget vigtigt, at der er 
flere steder med midlertidige vandsamlinger og andre potentielle ynglesteder, og at der er gode 
spredningsveje mellem de forskellige yngleområder. Nogle forekomster kan i perioder være helt 
afhængige af tilvandring af individer fra naboyngleområder. Strandtudsen kan kolonisere nye 
yngleområder over forholdsvis lange afstande og kan uden for yngletiden opholde sig 1 km eller 
mere fra yngleområdet. 

Uden for yngletiden lever strandtudse fortrinsvis på åbne arealer med ingen eller lav 
bevoksning, klitter og klitheder, enge og strandenge med lav, åben vegetation og 
vegetationsfattige områder på klippekyster. De terrestriske levesteder for indlandsbestandene 
findes typisk på dyrkede marker, åbne arealer i grusgrave og lign. Levestedet for de 
nyforvandlede strandtudser ligger umiddelbart op til yngleområdet, typisk med 
fødesøgningsområde på den fugtige bund af den udtørrede vandsamlingen.  

Strandtudse er nataktiv. Den jager på arealer med ingen eller ringe vegetationsdække. 
Dagtimerne tilbringer strandtudse skjult eller nedgravet i de terrestriske levesteder. 
Strandtudse overvintrer nedgravet på ikke vandlidende arealer tæt på de terrestriske 
levesteder uden for selve yngletiden. Det kan også være i markskel og åbne levende hegn på de 
få lokaliteter, hvor arten overlever landbrugslandskaber.  

Arten er følsom overfor ødelæggelse af yngleområder, fx ved dræning af fugtige områder i 
marker og enge, næringsstoftilførsel og anden forurening, overskygning af vandhuller, udsæt-
ning af fisk og ænder, tilgroning af terrestriske levesteder, fragmentering og øget dødelighed fx 
ved trafikdrab. 
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Gunstige forvaltningstiltag 

Levevilkårene for strandtudse kan sikres eller forbedres vha. generelle gunstige 
forvaltningstiltag overfor padder som skabelse af flere temporære vandhuller i lysåbne 
klitheder. Artens krav til yngleområder og terrestriske levesteder adskiller sig dog så væsentligt 
fra padders generelle krav til levesteder, at yderligere tiltag er nødvendige for at bevare eller 
forbedre strandtudsens levevilkår:  

 Sløjfe drænrør og grøfter for at skabe flere vandsamlinger i lavninger på åbne arealer. 

 Etablere små sænkninger i terrænet, der kan være oversvømmede om foråret og 
forsommeren. 

 Afslåning eller rørhøst i bredzoner i næringsfattige søer. 

 Formindske den diffuse næringsstoftilførsel på terrestriske levesteder, så opvækst af en tæt 
urtevegetation og tilgroningen med vedplanter reduceres. 

 Retablere råstofgrave med vegetationsfattige flader og temporære vandsamlinger. 
 

Overvågning 

Strandtudsens udbredelse og forekomst kan overvåges ekstensivt ved registrering af antallet af 
vandhuller med ynglesucces ved fangst af haletudser med ketsjer i vandhuller i juni i test- og 
vindfeltet (Søgaard m.fl. 2005).  

 
Referencer 

Fog, K., Schmedes, A. & Rosenørn de Lasson, D. (2001). Nordens padder og krybdyr. – GAD’s 
Forlag. 

Søgaard, B., Andersen, L.W., Fog, K., Jensen, B.H., Wederkinch, E., Jensen, M.W. & Holm, T.E. 
(2005). Padder, teknisk anvisning til ekstensiv overvågning. - Danmarks Miljøundersøgelser, 
Teknisk anvisning fra DMU.   

Søgaard, B. & Asferg, T. (red.)(2007). Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til 
brug i administration og planlægning. – Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig 
rapport fra DMU, nr. 635. 
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Arter, krav til levesteder, beskyttelse og gunstige forvaltningstiltag 
 

Spidssnudet frø, Rana arvalis  
 
Af Morten Elmeros (elm@dmu.dk) & Bjarne Søgaard (bjs@dmu.dk) 
 

Udbredelse  

Spidssnudet frø er udbredt i næsten hele Danmark bortset fra Bornholm og flere mindre øer 
(Fog m.fl. 2001, Søgaard & Asferg 2007). Den er registreret i alle egne af Thy, men der er 
sandsynligvis flere ikke-registrerede forekomster. Den er formentlig udbredt i projektområdet 
(dog ikke i plantagerne), hvor der er registreret flere yngleforekomster. 

 

Levested & levevis 

Spidssnudet frø kan yngle i mange forskelligartede vådområder lige fra små lysåbne vandhuller, 
bredzonen af større søer og mosehuller til næsten overskyggede i ellesumpe (Fog m.fl. 2001). 
Største ynglesucces opnår arten i vandhuller uden fisk. I vandhuller med fisk er ynglesuccesen 
størst, hvis der er en relativ tæt sumpvegetation, hvor haletudserne kan skjule sig for fiskene. 

Uden for yngletiden opholder de fleste voksne frøer sig få hundrede meter fra yngleområdet, 
mens de nyforvandlede frøer, efter de har forladt vandhullet i løbet af sommeren, typisk 
opholder sig meget tæt på ynglevandhullet. Spidssnudet frø er meget afhængig af større 
områder med egnede terrestriske levesteder som fugtige enge og moser helt tæt på 
ynglevandhullerne.  

Spidssnudet frø spreder sig dårligt i mosaiklandskaber med spredte vandhuller og små naturom-
råder fragmenteret af agroindustrielle arealer. Den trives bedst i landskaber med sammenhæng-
ende ådale med udstrakte enge og større mosekomplekser. Arten kan også findes i fugtige klit- 
og hedeområder. Desuden kan den klare sig i større, sammenhængende skovområder med 
fugtige græsdominerede partier. I Vest- og Nordjylland klarer spidssnudet frø sig bedst, hvor der 
er mange fladvandede vandhuller og mosehuller med næringsfattige sure forhold.  

De voksne frøer er typisk aktive i dagtimerne og de tidlige aftentimer, mens de nyforvandlede 
frøer overvejende er dagaktive. Derfor er der risiko for høj dødelighed på veje, der ligger tæt 
på ynglesteder da spidssnudet frøs aktive periode er sammenfaldende med tidspunktet, hvor 
trafikintensiteten på vejene er højest. 

Vinterdvalen for spidssnudet frø strækker sig fra november til marts. Den overvintrer oftest på 
land nedgravet, men spidssnudet frø kan også overvintre på bunden af vandhuller. Æggene 
lægges i løbet af april og ind i maj, hvorefter de voksne dyr forlader vandhullet igen. 

Spidssnudet frø lever overvejende af regnorme, snegle, insektlarver og stankelben. Den kan 
også tage hurtige insekter som edderkopper, biller, fluer og myg. 

Arten er følsom overfor ødelæggelse af ynglesteder, fx gennem næringsstoftilførsel og anden 
forurening af vandhuller, fuldstændig tilgroning af vandhuller, udsætning af fisk og ænder, 
dræning og opdyrkning af vandhulsnære arealer, fragmentering af levesteder og øget døde-
lighed fx pga. vejtrafik. 
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Gunstige forvaltningstiltag 

Levevilkårene for spidssnudet frø kan sikres eller forbedres vha. generelle gunstige forvaltnings-
tiltag overfor padder som skabelse af flere små lysåbne gerne temporære vandhuller nær 
lysåbne naturområder. Specielt opnås gode forhold for arten, hvis der sikres eller etableres 
fugtige randzoner med oversvømmet græs omkring vandhuller, og vandhullerne indgår i større 
sammenhængende eng- eller moseområder. 

 
Overvågning 

Udbredelse og forekomst af spidssnudet frø kan overvåges ekstensivt ved registrering af antallet 
af vandhuller med ynglesucces ved fangst af haletudser med ketsjer i vandhuller i juni i test- og 
vindfeltet (Søgaard m.fl. 2005).  

 
Referencer 

Fog, K., Schmedes, A. & Rosenørn de Lasson, D. (2001). Nordens padder og krybdyr. – GAD’s 
Forlag. 

Søgaard, B., Andersen, L.W., Fog, K., Jensen, B.H., Wederkinch, E., Jensen, M.W. & Holm, T.E. 
(2005). Padder, teknisk anvisning til ekstensiv overvågning. - Danmarks Miljøundersøgelser, 
Teknisk anvisning fra DMU.   

Søgaard, B. & Asferg, T. (red.)(2007). Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til 
brug i administration og planlægning. – Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig 
rapport fra DMU, nr. 635. 
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Bilag 4: Kort for rydningsscenarie 
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Bilag 5: kort for kronvildtforvaltningen 
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Bilag 6: Afværgeforanstaltninger for tab af næringsstoffer 
I forbindelse med rydningen af skovarealerne kan der i en kortere årrække forventes et forøget tab af 
kvælstof som via overfladevandet kan tilføres de nedstrøms liggende Natura 2000‐områder. Efterhånden 
som den nye naturtilstand indfinder sig, forventes der et tab af kvælstof som før skovrydningen. Ved 
anlæg af testcentret er der taget størst mulig hensyn til naturen således, at negative påvirkninger undgås 
eller opvejes ved etablering af erstatningsnatur og målrettede afværgeforanstaltninger. 
 
Afværgeforanstaltningerne sikrer bl.a., at der ikke sker en merudvaskning af kvælstof til de nedstrøms 
liggende områder. Det gøres ved at begrænse tabet af kvælstof fra rydningsområderne med 
skovbrugsmæssige tiltag, øge omsætningen af kvælstof gennem etableringen af nye vådområder samt ved 
at begrænse tabet af kvælstof ved ekstensivering af statsejede landbrugsarealer. Dertil kommer, at 
eksproprierede landbrugsarealer vil blive braklagt i den periode, hvor næringsstofpuljen fra de 
skovryddede områder bliver omsat. 
 
Den nordvestlige del af området afvander mod vest til Natura 2000‐område nr. 23 ”Vullum sø”. Resten af 
området afvander mod syd til Østerild Fjord eller mod øst via Tømmerby Fjord Landkanal til Limfjorden, 
begge områder afvander således til Natura 2000‐område nr. 16 ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg”. 
Alle områder afvander således til Limfjorden.  
 
Behovet for skovrydning af hensyn til testcentret er efter de seneste beregninger nedjusteret til ca. 266 ha. 
Hovedparten af arealerne er plantage. Dog er der behov for at lysstille/fælde ca. 46 ha i eksisterende 
plantager af hensyn til behovet for at etablere vådområder og ny natur for at undgå merudvaskning af 
næringsstoffer til Natura‐2000 områder. 
 
I det følgende beskrives 12 projekter, som samlet set sikrer, at der ikke sker en merudvaskning af kvælstof, 
hverken til Vullum sø eller de øvrige delområder. Det forventede maksimale merudvaskning og den 
skønnede effekt af projekterne er som følger: 
 
Delopland  Maksimal merudledning af kvælstof  Skønnet effekt af projekter 
Vullum sø  1800 kg  2000 kg 
Østerild Fjord  2100 kg  2700 kg 
Via Tømmerby Fjord Landkanal  350 kg  350 kg 
Samlet  4250 kg  5050 kg 
 
 
Merudvaskningen af kvælstof p.g.a. skovrydningen og effekten af projekterne er vurderet på baggrund af 
standardværdier for virkemidler angivet i Orbicons notat til By‐ og Landskabsstyrelsen af 12. maj 2010. 
Effekterne er beregnet p.b.a. maksimaludledninger de første år.  
 
Projekterne vil derudover give et permanent lavere tab af kvælstof til såvel Vullum sø som Limfjorden og 
dermed bidrage til at forbedre miljøtilstanden i disse. Dertil kommer at en ændret afvanding vil reducere 
udledning af fosfor og okker ikke mindst fra Hjardemål Klitplantage.  
 
De nye vådområder etableres ved genskabelse af oprindelige lysåbne, fugtige naturarealer ved ændring af 
afvandingen. Grøfterne i områderne tildækkes på en væsentlig del af forløbet for at få etableret den mest 
naturlige hydrologi. Der vil i mindre omfang blive gennemført ændringer af terrænet for at sikre områder 
med temporære pytter og områder med et permanent vandspejl.  
 
Projekterne er desuden udvalgt så de understøtter udviklingen af en mosaik af naturtyper i området og 
forbedrer levestederne for de enkelte arter. På sigt forventes vådområderne at udvikle sig til 
næringsfattige kær/moseområder. Endelig har det været et kriterium, at projekterne ikke måtte påvirke 
driften af de privat ejede arealer i området. 
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Projekterne indeholder desuden forslag til ændret drift af landbrugsarealer ejet af SNS. Arealerne tages ud 
af omdrift og ved høslet/græsning påbegyndes en udpining af jorden. Ved udregning af effekterne af 
projekterne er desuden indregnet, at de privatejede skovarealer, der ryddes i forbindelse med etablering 
af testcentret, kan overgå til landbrugsdrift. Der er desuden indregnet, at en del af de eksproprierede 
landbrugsarealer henligger som brak evt. med høslet i en periode på 3‐5 år. 

 
Kort over afværgeforanstaltninger for tab af næringsstoffer, tilhørende beskrivelser af områder følger på 
næste sider. 
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Projektbeskrivelse: Teknik og kvælstofeffekt  
 
Område 1 Hjardemål plantage NØ, ”Kanalen”, (Skråvej) 
 
Formål 
At skabe erstatningsnatur i form af et lysåbent/fugtigt område i skov. 
At reducere tabet af kvælstof til Vullum Sø. 
 
Tiltag: 
Der lysstilles/ryddes 24 ha skov til etablering af vådområde/erstatningsnatur. 
Grøften, der afvander et samlet oplandet på 209 ha, tilkastes, så der dannes et fugtigt areal på tilsammen 
ca. 36 ha, der mod øst grænser op til 2 eksisterende § 3 arealer. 
Der gennemføres en mindre terrænregulering, så der etableres en sø på ca. 1 ha med permanent 
sommervandspejl, samt et par paddeskrab. 
 
Effekt 
I forbindelse med testcentret fældes der 41 ha skov i oplandet og 24 ha skov (lysstilles/fældes) til 
erstatningsnatur, tilsammen svarende til en maksimalt årlig merudvaskning på ca. 940 kg kvælstof. Det 
vurderes, at vådområdet kan fjerne ca. 2.270 kg kvælstof pr år. Området er således tilstrækkeligt til at sikre 
Vullum sø mod en evt. merudvaskning af kvælstof. Området vil have en permanent evne til at fjerne 
kvælstof, men effekten vil aftage hurtigt som følge af en reduceret påvirkning fra skovrydningen, da hele 
oplandet opstrøms er næringsfattigt. 
Der er ingen risiko for påvirkning af opstrøms liggende landsbrugsarealer. 
Der er ingen risiko for påvirkning af § 3 naturarealer. 
 
Tidsplan 
Kan udføres straks. 
 
Område 2 Hjardemål plantage W, Gråris‐ og Roer Sande (Sækkelundvej) 
 
Formål 
At skabe erstatningsnatur i form af et lysåbent/fugtigt område i skov. 
At reducere tabet af kvælstof til Vullum Sø. 
 
Tiltag: 
Der lysstilles/ryddes 12 ha skov til etablering af vådområde/erstatningsnatur. 
Grøften, der afvander ca. 49 ha, kastes til så der dannes et fugtigt areal på ca. 11 ha.  
Der gennemføres en mindre terrænregulering, så der etableres en sø på ca. 1 ha med permanent 
sommervandspejl, samt et paddeskrab. 
 
Effekt 
I forbindelse med testcentret fældes der ikke skov i oplandet, men 12 ha skov lysstilles/fældes til 
erstatningsnatur svarende til en maksimalt årlig merudvaskning på ca. 170 kg kvælstof. Teoretisk kan 
vådområdet fjerne ca. 700 kg kvælstof pr år. Området er således tilstrækkeligt til at sikre Vullum sø mod 
en evt. merudvaskningen af kvælstof. Området vil have en permanent evne til at fjerne kvælstof, men 
effekten vil aftage hurtigt som følge af en reduceret påvirkning fra skovrydningen, da hele oplandet 
opstrøms er næringsfattigt. 
  
Der er ingen risiko for påvirkning af opstrøms liggende landsbrugsarealer. 
Der er ingen risiko for påvirkning af § 3 naturarealer. 
 
Tidsplan 
Kan udføres straks. 



 
Bilag til implementeringsplan for nationalt vindmølletestcenter i Østerild 

 

56

Område 3 Klitbækken til Vullum Sø 
 
Formål 
At reducere tabet af kvælstof til Vullum Sø 
 
Tiltag: 
Landbrugsdriften på 17 ha statsejede omdriftsarealer ophører. Landbrugsdriften på op til ca. 56 ha 
eksproprieret landbrugsjord braklægges i 3‐5 år mens testcentret etableres. 15 ha privatejet skov som 
ryddes i forbindelse med testcentret kan overgå til landbrugsdrift. 
 
Effekt 
Oplandet er på 557 ha. I forbindelse med testcentret fældes der 65 ha skov i oplandet hvoraf ca 20 ha 
konverteres til egekrat. Der forventes en maksimalt årlig merudvaskning på ca. 650 kg kvælstof. 
Ændringerne i landbrugsdriften i oplandet forventes at kunne reducere tabet af kvælstof med ca. 1.740 kg 
kvælstof om året. Projektet er således tilstrækkeligt til at sikre Vullum sø mod en evt. merudvaskning af 
kvælstof. Projektet vil have en mindre permanent effekt på udvaskningen af kvælstof. Effekten afhænger 
dog i høj grad af i hvilket omfang de 15 ha tidligere private skovarealer overgår til landbrugsdrift. 
 
Tidsplan 
Kan udføres ved ophør af forpagtningsaftaler, forventelig 1. januar 2011, og når ekspropriationen er 
gennemført. 
 
 
Område 4 Abildkær 
 
Formål 
At skabe erstatningsnatur i form af varierede fugtighedsforhold / mosaikstruktur. 
At reducere tabet af kvælstof til Østerild Fjord. 
 
Tiltag: 
Terrænforholdene gør, at der ikke kan lukkes grøfter på Abildkær hede af betydning uden at påvirke den 
privatejet matrikel matr. 3c, Østerild By, Østerild på 22 ha.. 
 
Den sydligste grøft kan opstemmes, så der skabes et fugtigt område på ca. 14 ha. 
 
Omlægning af drift på 3 ha landbrugsarealer ejet af SNS. 3 ha privatejet skov kan overgå til landbrugsdrift 
 
Der lysstilles/ryddes 2 ha skov til etablering af vådområde/erstatningsnatur for arrondering. 
 
Effekt 
 
I forbindelse med testcentret fældes der 36 ha skov i oplandet samt 2 ha skov til erstatningsnatur svarende 
til en maksimalt årlig merudvaskning på ca. 520 kg kvælstof. Ændring i landbrugsdriften forventes ikke 
netto at have en effekt.   
 
Etableringen af vådområdet skal ske, så der ikke sker en påvirkning af matrikel 3c, Østerild By, Østerild. 
Hvis det er muligt at lave 14 ha vådområder skønnes effekten at kunne blive ca. 500 kg kvælstof årligt. Ud 
over denne matrikel er der ingen risiko for påvirkning af opstrøms liggende landsbrugsarealer 
 
Tidsplan 
Gennemføres i det omfang så etableringen ikke påvirker den private matrikel. 
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Område 5 Hjortekær 
 
Formål 
At skabe erstatningsnatur i form af et lysåbent/fugtigt område i skov. 
At reducere tabet af kvælstof til Østerild Fjord. 
 
Tiltag: 
Der ryddes 6 ha skov til etablering af vådområde/erstatningsnatur. 
Grøften, der afvander ca. 25 ha, tilkastes, så der dannes et fugtigt areal på ca. 9 ha. 
Der gennemføres en mindre terrænregulering, så der etableres et to små søer samt 2 paddeskrab. 
 
Effekt 
I forbindelse med testcentret fældes der 8 ha skov i oplandet samt 6 ha skov til 
vådområde/erstatningsnatur svarende til en maksimalt årlig merudvaskning på ca. 200 kg kvælstof. Det 
vurderes, at vådområdet kan fjerne ca. 500 kg kvælstof pr år. Området er således tilstrækkeligt til at sikre 
Østerild Fjord mod en evt. merudvaskning af kvælstof. Området vil have en permanent evne til at fjerne 
kvælstof, men effekten vil aftage hurtigt som følge af en reduceret påvirkning fra skovrydningen da hele 
oplandet opstrøms er næringsfattigt. 
 
Der er ingen risiko for påvirkning af opstrøms liggende landsbrugsarealer. 
 
Tidsplan 
Grøftelukning kan foretages straks. Etablering af sø indpasset i skovrydningsplanen.                                                                   
 
Område 6 Vuttørvsletten 
 
Formål 
At skabe erstatningsnatur i form af et lysåbent/fugtigt område. 
At reducere tabet af kvælstof til Østerild Fjord. 
 
Tiltag: 
Grøften, der afvander 208 ha opstemmes i den vestlige del så der dannes et fugtigt areal. Hævning af 
vandspejlet skal afstemmes med de tekniske anlæg, lysmast og vej og omfanget af det fugtige areal kan 
først bestemmes efterfølgende.  
Udtagning af 7 ha statsejet landbrugsjord i omdrift. 
 
Effekt 
I forbindelse med testcentret fældes der 7 ha skov i oplandet svarende til en maksimalt årlig 
merudvaskning på ca. 100 kg Kvælstof. Det vurderes at en ændret drift af landbrugsarealet vil reducere 
tabet af kvælstof til Limfjorden med ca. 210 kg kvælstof pr år. Dertil kommer desuden en effekt af et 
eventuelt vådområde. Området er således tilstrækkeligt til at sikre Østerild Fjord mod en evt. 
merudvaskning af kvælstof og effekten vil være permanent.  
 
Der er ingen risiko for påvirkning af opstrøms liggende landsbrugsarealer 
 
Tidsplan 
Grøftelukningen afhænger af vurdering af påvirkning af de tekniske anlæg. Evt. kan lukning ske gradvis. 
Udtag af landbrugsjord kan udføres ved ophør af forpagtningsaftaler, forventelig 1. januar 2011. 
 
 
 
 
 



 
Bilag til implementeringsplan for nationalt vindmølletestcenter i Østerild 

 

58

Område 7, område mellem Mejerivej og Kejser Wilhelms kanal, nord. 
 
Formål 
At reducere tabet af kvælstof til Østerild Fjord. 
At skabe erstatningsnatur i form af varierede fugtighedsforhold / mosaikstruktur og en ny sø. 
 
Tiltag: 
Grøften, der afvander 14 ha, lukkes, så der dannes et fugtigt areal på ca. 3 ha.  
Der gennemføres en mindre terrænregulering, så der etableres en sø på ca. 1 ha med permanent 
sommervandspejl. 
 
Effekt 
I forbindelse med testcentret fældes der 14 ha skov i oplandet svarende til en maksimalt årlig 
merudvaskning på ca. 200 kg kvælstof. Det vurderes, at vådområdet kan fjerne ca. 120 kg kvælstof pr år. 
Det må forventes, at området vil kunne give anledning til en merudvaskning af kvælstof til Østerild Fjord. 
Området vil have en permanent evne til at fjerne kvælstof, men effekten vil aftage hurtigt som følge af en 
reduceret påvirkning fra skovrydningen, da hele oplandet opstrøms er næringsfattigt. 
 
Der er ingen risiko for påvirkning af opstrøms liggende landsbrugsarealer. 
 
Tidsplan 
Indpasset i skovrydningsplanen. Kan udføres, når flishugning og evt fjernelse af førnelaget er foretaget.  
Dog forventes, at der skal tages hensyn til anlæg af målemast nr.4., så endelig vandstand først etableres 
efter etableringen af denne.                                                                     
 
Område 8, område mellem Mejerivej og Kejser Wilhelms kanal, syd. 
 
Formål 
At reducere tabet af kvælstof til Østerild Fjord. 
At skabe erstatningsnatur i form af varierede fugtighedsforhold / mosaikstruktur og en ny sø. 
 
Tiltag: 
Grøften, der afvander 25 ha, lukkes, så der dannes et fugtigt areal på ca. 4 ha.  
Der gennemføres en mindre terrænregulering, så der etableres en sø på ca. 1 ha med permanent 
sommervandspejl. 
 
Målemast nr. 5 skal placeres lige øst for dette område. Det forudsættes, at Kejser Wilhelms Kanal 
forlægges mod vest ved etablering af målemasten. 
 
Effekt 
I forbindelse med testcentret fældes der 15 ha skov i oplandet svarende til en maksimalt årlig 
merudvaskning på ca. 220 kg kvælstof. Det vurderes, at vådområdet kan fjerne ca. 200 kg kvælstof pr år. 
Det må forventes, at området vil kunne give anledning til en merudvaskning af kvælstof til Østerild Fjord 
Området vil have en permanent evne til at fjerne kvælstof, men effekten vil aftage hurtigt som følge af en 
reduceret påvirkning fra skovrydningen, da hele oplandet opstrøms er næringsfattigt. 
 
Der er ingen risiko for påvirkning af opstrøms liggende landsbrugsarealer. 
 
Tidsplan 
Indpasset i skovrydningsplanen. Kan udføres når flishugning og evt. fjernelse af førnelaget er foretaget.  
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Område 9 Øst for Kejser Wilhelms kanal. 
 
Formål 
At reducere tabet af kvælstof til Østerild Fjord. 
At skabe erstatningsnatur i form af varierede fugtighedsforhold / mosaikstruktur og en ny sø. 
 
Tiltag: 
Der lukkes grøfter i områder, som afvander 62 ha, så der dannes et fugtigt areal på ca. 28 ha.  
 
Effekt 
I forbindelse med testcentret fældes der 55 ha skov i oplandet svarende til en maksimalt årlig 
merudvaskning på ca. 790 kg Kvælstof. Det vurderes, at vådområdet kan fjerne ca. 1.760 kg kvælstof pr år. 
Området er således tilstrækkeligt til at sikre Østerild Fjord mod en evt. merudvaskning af kvælstof. 
Området vil have en permanent evne til at fjerne kvælstof, men effekten vil aftage hurtigt som følge af en 
reduceret påvirkning fra skovrydningen. da hele oplandet er næringsfattigt. 
 
Der er ingen risiko for påvirkning af opstrøms liggende landsbrugsarealer. 
 
Tidsplan 
Indpasset i skovrydningsplanen. Kan udføres når flishugning og evt. fjernelse af førnelaget er foretaget.  
 
 
Område 10 Højspændingstracét 
 
Formål 
At reducere tabet af kvælstof til Østerild Fjord. 
 
Tiltag: 
Statsejet areal på 22 ha, der i dag drives som landbrug, overgår til overdrev – naturareal uden tilførsel af 
gødning. 
 
Effekt 
Af hensyn til naturen i området er det ikke hensigtsmæssigt med en forsat landbrugsdift med gødskning på 
arealet. En ændret arealanvendelse af denne matrikel vurderes at kunne reducere tabet fra arealet med 
ca. 660 kg kvælstof årligt. 
 
Tidsplan 
Kan udføres ved udløb af forpagtningsaftale, forventelig 1. januar 2011. 
 
 
Område 11 Tømmerby Kær 
 
Formål 
At skabe vådområde/erstatningsnatur ved etablering højere vandstand og genskabe naturlige hydrologiske 
forhold. 
At reducere tabet af kvælstof til Limfjorden via Tømmerby Fjord Landkanal. 
 
Tiltag: 
Grøften der afvander 37 ha lukkes så der dannes et fugtigt areal på ca. 8 ha.  
Der lysstilles/ryddes 2 ha skov til erstatningsnatur. 
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Effekt 
I forbindelse med testcentret fældes der ikke skov i oplandet, men 2 ha skov lysstilles/fældes til 
erstatningsnatur svarende til en maksimalt årlig merudvaskning på ca. 30 kg kvælstof. Teoretisk kan 
vådområdet fjerne ca. 500 kg kvælstof pr år. Området er således tilstrækkeligt til at sikre Limfjorden mod 
en evt. merudvaskningen af kvælstof. Området vil have en permanent evne til at fjerne kvælstof, men 
effekten vil aftage hurtigt som følge af en reduceret påvirkning fra skovrydningen, da hele oplandet 
opstrøms er næringsfattigt. 
  
Risiko ved ændret afvanding skal vurderes for ejendom i den vestlige del af oplandet 
Der er ingen risiko for påvirkning af opstrøms liggende landsbrugsarealer. 
 
Tidsplan 
Kan udføres efter nærmere vurdering er foretaget. 
 
Område 12 Hjardemål Klitplantage ø.f. mølle 1 
 
Formål 
At skabe erstatningsnatur i form af et lysåbent/fugtigt område. 
At reducere tabet af kvælstof til Limfjorden via Tømmerby Fjord Landkanal. 
 
Tiltag: 
Grøfter, der afvander 36 ha, tilkastet vest for vejen, så der dannes et fugtigt areal på ca. 9 ha i 
sammenhæng med eksisterende § 3 naturareal. 
 
Effekt 
I forbindelse med testcentret fældes der 22 ha skov i oplandet svarende til en maksimal årlig 
merudvaskning på ca. 320 kg kvælstof. Det vurderes, at vådområdet kan fjerne ca. 570 kg kvælstof pr år. 
Området er således tilstrækkeligt til at sikre Tømmerby Fjord mod en evt. merudvaskning af kvælstof. 
Området vil have en permanent evne til at fjerne kvælstof, men effekten vil aftage hurtigt som følge af en 
reduceret påvirkning fra skovrydningen, da hele oplandet er næringsfattigt. 
 
Der er ingen risiko for påvirkning af opstrøms liggende landsbrugsarealer. 
 
Tidsplan 
Indpasset i skovrydningsplanen. Kan udføres når flishugning er foretaget.  
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Bilag 7: Kort over implementeringstiltag 
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Bilag 8: Kort over publikumstiltag 

 


