Forslag til
Natura 2000-plan
2009-2015
17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov
18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

201Øster Lovnkær
222Villestrup Ådal

22Kielstrup Sø

223Kastbjerg Ådal

30Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk

229Bjerre Skov og Haslund Skov

Natura 2000-planlægning

• EU’s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og
Habitatdirektiverne) forpligter Danmark til at gøre den
nødvendige indsats for at sikre eller genoprette en
række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og
arter.
• Gennem en målrettet indsats i de udpegede Natura
2000-områder bidrager Danmark til at sikre den
europæiske natur og dens mangfoldighed.
• Med henblik på at prioritere den nødvendige indsats
udarbejder By og Landskabsstyrelsen en Natura 2000plan, der dækker hvert af de udpegede
beskyttelsesområder.

Natura 2000-planen
er bindende for myndighederne

• Natura 2000-planen er bindende, således at alle
myndigheder i deres arealdrift, naturforvaltning
eller ved udøvelse af deres beføjelser i henhold
til lovgivningen i øvrigt skal lægge Natura 2000planen til grund.
• Planen forventes vedtaget i 2010, hvorefter
kommunerne og Skov- og Naturstyrelsen
udarbejder bindende handleplaner, som skal
sikre gennemførelsen af Natura 2000-planen.

Natura 2000-område nr. 14
Ålborg bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Udpegningsgrundlag for området
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. H14
Naturtyper:
Sandbanke (1110)
Flodmunding (1130)
Vadeflade (1140)
* Lagune (1150)
Bugt (1160)
Strandvold med enårige planter (1210)
Enårig strandengsvegetation (1310)
Strandeng (1330)
Forklit (2110)
Hvid klit (2120)
* Grå/grøn klit (2130)
* Klithede (2140)
Grårisklit (2170)
Skovklit (2180)
Klitlavning (2190)

* Enebærklit (2250)
Kransnålalge-sø (3140)
Næringsrig sø (3150)
Brunvandet sø (3160)
Vandløb (3260)
Tør hede (4030)
Enekrat (5130)
* Tørt kalksandsoverdrev (6120)
Kalkoverdrev (6210)
* Surt overdrev (6230)
Tidvis våd eng (6410)
Rigkær (7230)
Bøg på mor (9110)
Bøg på muld (9130)
Ege-blandskov (9160)
Stilkege-krat (9190)
* Skovbevokset tørvemose (91D0)
* Elle- og askeskov (91E0)

Arter:
Havlampret (1095)
Flodlampret (1099)
Stavsild (1103)
Odder (1355)
Spættet sæl (1365)
Mygblomst (1903)

Udpegningsgrundlag for området
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. F2
Fugle:
Sangsvane (T)
Pibesvane (T)
Lysbuget knortegås (T)
Gravand (T)
Bjergand (T)
Ederfugl (T)
Sortand (T)
Fløjlsand (T)
Hjejle (T)
Almindelig ryle (Y/T)
Havterne (Y)
Dværgterne (Y)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. F15
Fugle:
Knopsvane (T)
Sangsvane (T)
Pibesvane (T)
Lysbuget knortegås (T)
Gravand (T)
Bjergand (T)
Ederfugl (T)
Sortand (T)
Fløjlsand (T)
Hvinand (T)
Stor skallesluger (T)
Klyde (Y)
Hjejle (T)
Fjordterne (Y)
Havterne (Y)
Dværgterne (Y)

Trusler mod områdets naturværdier
Trussel

Eksempler

Arealreduktion/fragmentering

Mange arealer er truet af fragmentering. Især strandenge med
indirekte konsekvens for fuglene

Næringsstofbelastning

Kvælstofbelastning fra luften udgør en trussel mod alle
klitnaturtyper, enekrat, sure overdrev, og alle skovnaturtyper.
Overdrevsarealer, enge og strandenge gødskes
Lavvandede marine områder overbelastet

Pesticider og gifte

Koncentrationen af TBT overstiger i Kattegat området
kvalitetsstandarden

Tilgroning

Tilgroning med træer, buske og høje urter er en alvorlig og akut
trussel mod særligt klitheder, klitlavninger, rigkær og strandenge.

Trusler mod områdets naturværdier
Trussel

Eksempler

Uhensigtsmæssig hydrologi

dræning og grøftning er en
trussel mod områdets strandenge, rigkær og klitlavninger

Uhensigtsmæssig drift

Direkte gødskning af især overdrev og strandenge

Anlæg og anlægsaktiviteter

Inddigning, spærringer i vandløb og klapning

Invasive arter

Rynket rose, japan-pileurt, nåletræer, mink, butblæret
sargassotang og stor knivmusling

Forstyrrelser

Færdsel

Prædation, jagt og fiskeri

Ræv, mink, mårhund og krager.
Fiskeri
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Habitatnaturtyper i området
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Habitatnaturtyper

Serie2

Gunstig bevaringsstatus
De arter eller naturtyper et område er
udpeget for skal være stabile eller i
fremgang

Ugunstig eller gunstig prognose?

Prognose for gunstig bevaringsstatus
• Prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig for:
Mygblomst, Strandenge, Hvid klit, Grå/grøn klit, Klithede, Klitlavning, Enebærklit,
Tørre heder, Enekrat, Kalkoverdrev, Sure overdrev, Tidvis våd eng, Rigkær,
Næringsrige søer, Søer med kransnålalger, Brunvandede søer, Bøg på mor, Bøg på
muld, Ege-blandskov, Stilk egekrat, Skovbevoksede tørvemoser, Elle-askeskov, De
marine typer, Alm. Ryle, Klyde, Splitterne, Dværgterne, Havterne, Bjergand, Lysbuget
knortegås, Hvinand, Stor skallesluger

• Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for:
Odder og spættet sæl, Tørre kalksandsoverdrev,
Trækfuglene hjejle, gravand og sangsvane

Overordnet målsætning for
Natura 2000-området
• Områdets hav- og kystnatur udgør et stort,
sammenhængende naturområde med vægt på dynamisk
kystudvikling og retablering af de hydrologiske og
naturmæssige sammenhænge mellem havet og kysten,
og med udbredte yngle- og rasteområder for hav- og
kystfugle samt havpattedyr
• Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord sikres
som minimum god tilstand

Konkrete målsætninger
for naturtyper og arter
• Arealet med strandeng øges på sigt med 40 %
• Arealet med tør hede, tørre kalksandsoverdrev,
kalkoverdrev og surt overdrev udvides hver for sig med
30-50 %
• Rigkær, som er levested for den sjældne bilag II-art
mygblomst søges udvidet med 100 % (ca. 2½ ha)
• Tidvis våd eng udvides med 50 % (ca. 1½ ha)
• De vigtige bestande af mygblomst og stavsild sikres
stabile levesteder med en størrelse og struktur som
sikrer opnåelse af gunstig bevaringsstatus. Levestedet
for mygblomst udvides med min. 2 ha

Indsatsprogram
• Reduktion af kvælstof-deposition på områdets
habitatnaturtyper forventes at ske gennem en
kommende ændring af husdyrgodkendelsesloven. Den
øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres,
herunder fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand,
spildevand og fodring.
• Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige
hydrologi i strandenge, klitlavninger og rigkær, samt på
levesteder for mygblomst.
• De terrestriske naturtyper skal sikres en hensigtsmæssig
ekstensiv drift og pleje.
• Invasive arter som rynket rose, japan pileurt, fyr, mink og
mårhund,bekæmpes

Konkrete retningslinjer
Skal gennemføres i 1. planperiode

• De små forekomster af strandeng, tør hede, tørt
kalksandsoverdrev, kalkoverdrev, surt overdrev,
tidvis våd eng, rigkær og levesteder for
mygblomst sikres og søges udvidet
• Levestedet for mygblomst søges udvidet til 10
ha
• Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper,
der ikke er omfattet af lovgivningen, sikres mod
ødelæggelse.

Konkrete retningslinjer
Skal gennemføres i 1. planperiode

• Arealet med tør hede søges øget med ca. 5 ha,
tørre kalksandsoverdrev med ca. 1 ha,
kalkoverdrev med ca. 8-12 ha., surt overdrev
med ca. 15 ha, tidvis våd eng med ca. 2-3 ha og
arealet med rigkær øges med ca. 10-12 ha.

N 14 og habitatnatur
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Konsekvenser af målsætning i
Natura 2000 plan

Konsekvenser af Natura 2000 planen
Naturtype

Antal ha

Mål

1. Plan

2

2,8

3

Kalkovedrev

17

25

25

Surt ovedrev

48

65

65

Tidvis våd eng

4

5,5

Rigkær

3

5,5

1680

2352

Tør overdrev på kalkholdig sand

Strandeng
Tør hede

5

Overdrevsarealet udvides og sammenkædes og randpåvirkning søges standset

Forslag til virkemidler for at sikre gunstig
bevaringsstatus på sure overdrev

•
•
•
•
•

”Gældende lovgivning”
Etablering på §3-arealer
Etablering på driftsarealer
Rydning af vedplanter
Afgræsning

Konsekvenser af ny husdyrlov

Samtlige dyrehold

Konsekvenser af ny husdyrlov

Samtlige dyrehold

Miljøministeren udtaler:

• ”Ingen nye administrative virkemidler (nye
love)”
• Ingen indgriben uden for N 2000
områderne
• Frivillige aftaler baseret på
tilskudsordninger som FERV udbyder

Mere information
nst.dk
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