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Udpegningsgrundlag for
56 Horsens Fjord, Havet øst for og Endelave
Habitatområde 52

70Rigkær

2,7Hængesæk

97Tidvis våd eng

Vandløb

Brunvandet sø

Næringsrig sø

Areal (ha)Naturtype

Og arterne
Rørhøg
Isfug



Habitatnatur

Rigkær
Tidvis våd eng
Hængesæk



Prognose for gunstig 
bevaringsstatus



Trusler og indsatser
• Tilgroning

• Vandhulsrestaurering
• Trafikdrab

• Anlæg af faunapassager
• Invasive arter
• Atmosfærisk N-deposition

• Gældende lovgivning
• Grødeskæring i vandløb

• Reduceret grødeskæring
• Invasive arter
• Næringsstofbelastning

• Tiltag via vandplanen
• Sandvandring

• Tiltag via vandplanen
• Tilgroning med græs og høje urter

• Tiltag via vandplanen
• Afgræsning
• Høslet

• Forstyrrelser
• Forstyrrelsesfrie områder

• Arealreduktion/Fregmentering
• Ændret vedligeholdelse af vandløb
• Afgræsning
• Afskæring af dræn og grøfter
• Etablering på §3 områder
• Høslet

• Tilgroning med vedplanter
• Rydning af vedplanter

• Andehold
• Begrænsning eller ophør af drift

• Grøftning og dræning
• Afskæring af dræn og grøfter

• Næringsbelastning fra dyrkede arealer

• Randzoner

• Oversvømmelse med næringsrigt vand

• Etablering af vådområder og søer

• Vandløbsoprensning

• Tiltag via vandplanen



Overordnet målsætning for 
Natura 2000-området
• Områdets kærnatur sikres på sigt som et naturområde 

præget af store, sammenhængende lysåbne og artsrige 
naturarealer omkring Gudenåens naturligt slyngede 
forløb og også med plads til større forekomster af 
sammenhængende pilekrat – og med store velegnede 
levesteder for områdets yngle- og trækfugle. 
Vandløbsstrækninger sikres en gunstig 
bevaringstilstand. De truede naturtyper i området, tidvis 
våde enge og rigkær prioriteres højt, begge naturtypers 
areal øges, og der skabes sammenhæng mellem 
forekomsterne.

• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for 
naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en 
lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og 
etableringsmuligheder.



Konkret målsætning for 
Natura 2000-området
• Naturtyper og arter skal have en gunstig bevaringsstatus.

• For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til 
naturtilstandsklasse I eller II og gunstig prognose skal udviklingen i 
deres areal og tilstand være stabil eller i fremgang.

• For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til 
naturtilstandsklasse III-V og/eller ugunstig prognose skal udviklingen 
i deres naturtilstand være i fremgang, således at der opnås 
naturtilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne 
forhold giver mulighed dertil. Det samlede areal af 
naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis 
naturforholdene tillader det.



Konkret målsætning for 
Natura 2000-området

• For naturtyper og arter uden tilstandsvurderingssystem og/eller med 
en ukendt prognose er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det 
betyder, at tilstanden og det samlede areal af levestederne for 
bæklampret og odder samt for ynglefuglene isfugl og rørhøg
stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for tilstrækkelige 
egnede yngle- og fourageringsområder.

• Naturtypeforekomster i artsklasse I målsættes til tilstandsklasse I og 
skal søges udvidet/sammenkædet, hvis de naturgivne forhold gør 
det muligt.

• Arealet med tidvis våd eng og rigkær søges på sigt øget med i 
størrelsesordenen henholdsvis 62 % og 36 %, hvor de naturgivne 
forhold gør det muligt og således, at nuværende fore



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 og 
overfladevand.

• De terrestriske naturtyper skal sikres en 
hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje.

• Invasive arter bekæmpes



Forslag til virkemidler for 
at sikre gunstigbevarings-
status

Tidvis våd eng
• Etablering på §3-arealer
• Afskæring af dræn og grøfter
• Begrænsning el ophør af drift
• Rydning af vedplanter
• Afgræsning 
• Høslet



Forslag til

Natura 2000-plan nr 52
Salten Å Salten Langsø Mossø og søer syd for 
Salten Langsø og dele af Gudenå



Udpegningsgrundlag for
52 Salten Å Salten Langsø Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele 
af Gudenå



Udpegningsgrundlag for
52 Salten Å Salten Langsø Mossø og søer syd for Salten Langsø
og dele af Gudenå



Udpegningsgrundlag for
52 Salten Å Salten Langsø Mossø og søer syd for Salten Langsø
og dele af Gudenå



Habitatnatur



Prognose for gunstig 
bevaringsstatus



Trusler og indsatser - uddrag
• Ammoniak deposition

• Gældende lovgivning
• Arealreduktion/fragmentering

• Etablering på §3-arealer
• Rydning af vedplanter
• Høslet
• Afgræsning

• Næringsbelastning fra dyrkede arealer
• Afskæring af dræn og grøfter
• Tiltag via vandplan

• Jagt
• Begrænsning af jagt

• Forsuring
• Skovnaturtypebevarende drift og 

pleje
• Invasive arter
• Uhensigtsmæssig drift

• Ændret vedligeholdelse af vandløb
• Forstyrrelser

• Begrænsning og regulering af 
adgang

• Tilgroning med græs og høje urter

• Afgræsning

• Hedepleje

• Tilgroning med vedplanter

• Rydning af vedplanter



Overordnet målsætning for 
Natura 2000-området
• Områdets skove, lysåbne natur og mange søer og vandløb udgør et stort, 

sammenhængende naturområde med vægt på ekstensiv udnyttelse og 
retablering af de hydrologiske og naturmæssige sammenhænge mellem 
våde og tørre naturtyper og med velegnede levesteder for områdets 
sjældne fuglearter og odder. Søer og vandløb, herunder de to store vandløb 
Gudenåen og Salten Å, opnår gunstig naturtilstand. Områdets truede 
naturtyper og arter prioriteres højt. Det gælder de våde og tørre heder, sure 
overdrev, tidvis våd eng, rigkær og levesteder for lys skivevandkalv, stor 
vandsalamander samt den nationale ansvarsart damflagermus, som alle 
sikres en god-høj naturtilstand. Specielt sikres områdets lobeliesøer en 
fortsat høj naturtilstand. De store arealer med skovnaturtyper sikres gunstig 
tilstand med særlig fokus på skovbevokset tørvemose grundet den store 
udbredelse i området og på levesteder for de skovlevende fuglearter. 
Arealet af ovennævnte naturtyper og levesteder øges, og der skabes så vidt 
muligt sammenhæng mellem forekomsterne.

• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtypen 
hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og 
gode sprednings- og etableringsmuligheder.



Konkret målsætning for 
Natura 2000-området
• Naturtyper og arter skal have en gunstig bevaringsstatus.

• For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til 
natur/skovtilstandsklasse I eller II og gunstig prognose skal 
udviklingen i deres areal og tilstand være stabil eller i fremgang.

• For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til 
natur/skovtilstandsklasse III-V og/eller ugunstig prognose skal 
udviklingen i deres natur/skovtilstand være i fremgang, således at 
der opnås natur/skovtilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt 
de naturgivne forhold giver mulighed dertil. Det samlede areal af 
naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis 
naturforholdene tillader det. Navnlig for skovnaturtyperne kan der 
være tale om en dynamisk situation, hvor det ikke nødvendigvis er 
de samme forekomster, der over tid bidrager til arealmålet.



Konkret målsætning for 
Natura 2000-området

• For naturtyper og arter uden tilstandsvurderingssystem og/eller med en 
ukendt prognose er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at 
tilstanden og det samlede areal af levestederne for dyrearterne lys 
skivevandkalv, bæklampret, stor vandsalamander, damflagermus og odder 
samt for fuglearterne stor skallesluger, fiskeørn, havørn, stor hornugle, 
isfugl, sortspætte og rørhøg stabiliseres eller øges, således at der er 
grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsområder.

• Naturtypeforekomster i artsklasse I målsættes til tilstandsklasse I og skal 
søges udvidet/sammenkædet, hvis de naturgivne forhold gør det muligt.

• Lobeliesøer målsættes til høj naturtilstand
• Arealet med våd og tør hede søges fordoblet, arealet med surt overdrev 

søges udvidet med i størrelsesordenen 15-18 %, tidvis våd eng med i 
størrelsesordenen 20-24 % og rigkær med i størrelsesordenen 10-12 %, og 
arealet med avneknippemose søges udvidet. Arealudvidelserne foretages, 
hvor det er naturmæssigt muligt, og således, at forekomsterne så vidt muligt 
sammenkædes.



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 og 
overfladevand,.

• Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige 
hydrologi i Tidvis våd eng, kildevæld og rigkær

• De terrestriske naturtyper skal sikres en hensigtsmæssig 
ekstensiv drift og pleje.

• Invasive arter bekæmpes



Forslag til virkemidler for 
at sikre gunstigbevarings-
status

Overdrev
• Udvidelse af 

naturarealet
• Afgræsning 
• Etablering på §3-

arealer
• Rydning af 

vedplanter



Forslag til virkemidler for 
at sikre gunstigbevarings-
status

Rigkær
• Tiltag med nye lov om 

miljøgodkendelse af husdyrbrug
• Begrænsning el ophør af drift
• Etablering på §3-arealer
• Etablering på driftsarealer
• Rydning af vedplanter
• Afgræsning 
• Høslet
• Tiltag via vandplanen



Konsekvenser af 
Natura 2000 planen
• Mange af naturtyperne i planen er 

kvælstoffølsomme og påvirder derfor et 
stort område i forhold til evt ny regler for 
Miljøgodkendelse af husdyrbrug



Konsekvenser af ny 
husdyrlov

• For ammoniakfølsom natur indenfor
Natura 2000 områder bliver der krav om 
maksimal samlet deposition. 
Grænseværdien, som skal overholdes, 
afhænger af produktionens størrelse, antal 
naboer med husdyr i nærheden samt 
afstanden til naturområdet.



Konsekvenser af ny 
husdyrlov

100 m
200 m
300 m
500 m

1000 m
2000 m



Konsekvenser af ny 
husdyrlov

Tabellen viser eksempler på minimumsafstand fra et anlæg til et 
naturområde, hvis kravet om ammoniaknedfald skal overholdes. 
Beregnet under forudsætning af referencesystem for 
ammoniakfordampning



Miljøministeren udtaler:

• Ingen nye administrative virkemidler (nye 
love)

• Ingen indgriben uden for Natura 2000 
områderne

• Frivillige aftaler baseret på
tilskudsordninger som FERV udbyder



Konklusion - naturplaner

• Det kan have betydning for dem der har 
jord indenfor Natura 2000 området

• Frivillige aftaler
• Det kan få indirekte betydning for 

husdyrbrug i nærheden der ønsker at 
udvide.




