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Forord 

Denne rapport er udarbejdet af Fagdatacenter for Biodiversitet og Terre-
strisk Natur med henblik på at give et overblik over naturtyperne inden for 
og uden for habitatområderne. Med den seneste revision af NOVANA-
programmet blev stationsnettet for de lysåbne terrestriske naturtyper udvi-
det fra 965 til 2.523 overvågningsstationer. Stationerne er udlagt med en lige-
lig fordeling inden for og uden for habitatområderne. For 18 lysåbne terre-
striske habitatnaturtyper er der foretaget en sammenligning af udvalgte in-
dikatorers fordeling på overvågningsstationer inden for og uden for habitat-
områderne. I rapporten er anvendt de indikatorer og kriterier, der blev be-
nyttet i de faglige vurderinger af struktur og funktion i forbindelse med den 
seneste EU-rapportering af Habitatdirektivets Artikel 17 (Nygaard m.fl. 
2014). For hver naturtype er det undersøgt, om de vigtigste påvirkningsfak-
torer virker ens på artssammensætning, vegetationsstruktur og kemiske pa-
rametre inden for og uden for habitatområderne. 

Naturstyrelsen vil frem mod næste Artikel 17 vurdering i 2019 inddrage en 
række interessenter, forskningsinstitutioner mv. i en proces, der skal præcisere 
de danske kriterier for vurderingerne. Denne rapport vil indgå i processen. 
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Sammenfatning 

NOVANAs naturtypeprogram har til formål at give et repræsentativt billede 
af tilstand og udvikling i terrestriske naturtyper på Habitatdirektivets Bilag I 
samt beskrive sammenhænge mellem påvirkninger, tilstand og udvikling.  

I første programperiode (2004-2010) omfattede NOVANA-programmet 18 
lysåbne og 10 skovdækkede naturtyper ud af de 44 terrestriske naturtyper, 
der er registreret i Danmark.  

Denne rapport omfatter en rapportering af de indsamlede data fra 2011-13 for 
de 18 lysåbne naturtyper, der blev overvåget i første programperiode. Desu-
den er der en beskrivelse af overvågningsprogrammets indikatorer.  Disse in-
dikatorer er forskellige for de forskellige naturtyper. For hver indikator er der 
valgt to tærskelværdier der beskriver en økologisk forandring som på sigt 
ville kunne ændre artssammensætningen og dermed ændre naturtypen.  

Der er foretaget en sammenligning af en række indikatorer inden for og 
uden for habitatområderne. Overordnet set er der for de fleste undersøgte 
indikatorers vedkommende en bedre status inden for end uden for habitat-
områderne 
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1 Baggrund, formål og metoder 

1.1 Naturtypeovervågningen i NOVANA 
Habitatdirektivets primære sigte er at sikre biologisk mangfoldighed gen-
nem bevarelse af udvalgte arter og naturtyper. For at dokumentere tilstand 
og udvikling af de beskyttede arter og naturtyper skal medlemslandene 
hvert 6. år indrapportere bevaringsstatus baseret på et overvågningspro-
gram. Med implementeringen af NOVANA som et integreret overvågnings-
program for vandmiljøet og den terrestriske natur har Danmark fra 2004 fået 
en systematisk overvågning af den terrestriske natur.  

NOVANAs naturtypeprogram har til formål at give et repræsentativt billede af 
tilstand og udvikling i terrestriske naturtyper på Habitatdirektivets Bilag I samt 
beskrive sammenhænge mellem påvirkninger, tilstand og udvikling. Pro-
grammet består af to dele: 1) en stikprøvebaseret overvågning af terrestriske 
habitatnaturtyper (kontrolovervågning) og 2) en kortlægning af disse inden for 
de udpegede habitatområder (operationel overvågning).  

I anden programperiode (2011-15) omfatter NOVANA-programmets kontrol-
overvågning alle 44 terrestriske habitatnaturtyper. Stationsnettet skal endvide-
re afspejle den geografiske spredning og variationen for de enkelte naturtyper, 
og antallet af stationer er derfor udvidet til 2.523 lysåbne stationer og 284 
skovstationer. Fordelingen af overvågningsstationerne afspejler den enkelte 
naturtypes udbredelse i de to biogeografiske regioner, og der er tilstræbt en 
overordnet fordeling af stationerne, så halvdelen ligger inden for, og halvde-
len ligger uden for habitatområderne. Som udgangspunkt er der udlagt 8-12 
prøvefelter pr. station. På enkelte stationer er der dog helt ned til 5 prøvefelter. 
Overvågningsfrekvensen har i perioden været hvert 3. år for alle de lysåbne 
naturtyper og hvert 6. år for skovtyperne. Fra 2015 er frekvensen for overvåg-
ningen ændret, så alle naturtyper overvåges hvert 6. år. 

1.2 Overvågningsmetoden 
Overvågningen af habitatdirektivets naturtyper foregår ved indsamling af 
data for indikatorer for areal og udbredelse, struktur og funktion samt arts-
sammensætning.  

I overvågningsprogrammet for perioden 2011-15 overvåges såvel de lysåbne 
naturtyper som skovnaturtyperne hvert 6. år. Som udgangspunkt er der ud-
lagt 8-12 prøvefelter pr. overvågningsstation. Til gengæld er antallet af stati-
oner pr. habitattype øget i forhold til den første programperiode for derved 
at få en bedre stikprøve af den nationale variation.  

Et prøvefelt består af et 0,5 m x 0,5 m kvadrat. Med prøvefeltet som centrum 
er udlagt en cirkel med radius på 5 meter for alle de lysåbne naturtyper. 
Prøvefelterne til kemiske analyser er så vidt som muligt ført videre i 2. over-
vågningsperiode, hvilket tilgodeser prøvefelternes anvendelse i tidsserieana-
lyser. Som i det gamle overvågningsprogram 2004-10 har de indsamlede 
overvågningsdata stadig en hierarkisk struktur (Figur 1.1). 

I den tekniske anvisning for naturtypeovervågningen (Fredshavn m.fl., 2014) 
er der en nøje beskrivelse af, hvorledes forberedelse, analysemetoder, prøve-
indsamling og opbevaring skal foretages. 
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1.2.1 Vegetationsundersøgelser og tilknyttede påvirkningsvariable 

I prøvefeltet måles urtevegetationens højde, og planternes dækningsgrader 
registreres ved pinpoint-analyse. Hertil benyttes en ramme med indvendige 
mål 0,5 m x 0,5 m og med 16 krydspunkter dannet af snore udspændt vin-
kelret på hinanden. En arts dækningsgrad er målt med det antal krydspunk-
ter, pinden har berørt arten i. Fra og med 2007 er registreringen indtastet 
pind for pind, hvorved det er muligt at beregne en samlet dækningsgrad for 
eksempelvis laver, mosser, græsser, enkimbladede og tokimbladede. Desu-
den noteres de øvrige tilstedeværende arter inden for rammen.  

I den omgivende 5 m-cirkel registreres supplerende arter, herunder invasive 
arter, og der foretages en vurdering af en række naturtypespecifikke struk-
turer og påvirkningsvariabler. For de lysåbne naturtyper registreres dæk-
ningen af dværgbuske, lave (< 1 m) og høje (> 1 m) vedplanter, vandflade, 
høljer og skader efter angreb fra lyngens bladbille. Fra og med 2007 er det 
registreret, om 5 m-cirklen er græsset eller slået.  

På stationen registreres dækningen af invasive arter og de karakteristiske ar-
ter, der er opført under hver af naturtyperne i Habitatdirektivets fortolk-
ningsmanual. For udvalgte naturtyper måles vandstanden (se tabel 1.1). 

1.2.2 Fysio-geo-kemiske undersøgelser 

Der er udvalgt en række målbare indikatorer, som beskriver fysio-
geokemiske og biologiske forhold og på sigt sammenhænge mellem påvirk-
ninger og naturtypens tilstand. Indikatorerne er udvalgt med henblik på at 
kunne beskrive effekterne af påvirkningsfaktorer såsom eutrofiering, forsu-
ring, driftsændringer, ændringer i hydrologi og habitatfragmentering. En 
stor andel af indikatorerne vil ligeledes kunne anvendes i vurderinger af 
klimaændringer. Tabel 1.1 viser hvilke observationer og prøveindsamlinger, 
der skal foretages i henholdsvis prøvefelt og 5 m-cirkel. Der tages prøver til 
kemiske analyser på 2-4 prøvefelter pr. station.  

De valgte måleparametre varierer lidt mellem naturtyperne, men omfatter 
målinger af en række næringsstofrelaterede parametre (Tabel 1.2), herunder 
forholdet mellem kulstof og kvælstof i jorden (C/N-forholdet), nitrat, am-
monium og orthofosfat i vand, kvælstof og fosfor i græs, mos og dværgbu-
ske, fosfor i jord (P-tal) og pH og ledningsevne samt i de vådere naturtyper 
vandstand. På højmose og hængesæk måles kvælstofindholdet i tørvemos, 
og på kildevæld og rigkær måles kvælstofindholdet i bladmos. Jordens pH 
måles i alle naturtyper, undtagen højmose, hængesæk og kildevæld, hvor 
der i stedet måles pH i vand. 

Figur 1.1. Skitse af den hierarki-
ske opbygning af data med prø-
vefelter inden for stationerne. 

Geografisk variation 

Station B Station A 

Var. ml. 
prøvefelter 
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Tabel 1.1. Oversigt over prøvetagningsaktiviteter i prøvefelt og 5 m-cirkel på stationen for 

lysåbne naturtyper. Ikke alle prøver tages hvert år eller på alle naturtyper. 

Prøvefeltet 5 m-cirkel 

Dækningsgrad af plantearter Supplerende artsliste til prøvefeltsregistreringen 

Supplerende arter  

Vegetationshøjde Dækning af vedplanter 

Forekomst af græsning/høslæt Dækning af dværgbuske 

 Dækning af vandflade  

 Dækning af udvalgte arter  

 Angreb af bladbiller på tør hede 

 Dækning af høljer i højmoser 

Jordprøver N og P bestemmelse i planteprøver 

Vandprøver Vandstandsmåling 

Tabel 1.2. Oversigt over prøvetagningsaktiviteter for de lysåbne naturtyper. ”Periode” angiver numrene på de måneder vegeta-

tionsanalyserne skal udføres indenfor. ”Prøveantal” er antal prøvefelter, hvor der foretages prøvetagning på hver station. Statio-

ner med prøveantal 4 er stationer med vandstandsmålinger.  

Habitattype EU ref. Nr. Periode Prøve-

antal 

Jordprøve  Vandprøve  Planteprøve 

    
C

/N
* 

P
* 

p
H

 

 N
O

3,
 N

H
4,

 

P
O

4 
**

 

p
H

 

V
an

d
st

an
d 

 N
 i 

lø
v 

P
 i 

lø
v 

Strandvold og kystklint 1210/20/30 7-9 2   X        

Kvellervade og strandeng 1310/20/30 7-9 2  X2 X        

Indlandssalteng 1340 7-9 2/4      X X    

Forstrand, hvid klit og grå/grøn klit 2110/20/30 6-8 3   X      X1  

Klithede 2140 5-10 2 X  X      X  

Kystklitter med havtorn og gråris 2160/70 5-10 2   X        

Klitlavning 2190 7-9 3/4     X X X3    

Enebærklit 2250 5-10 2 X  X      X  

Indlandsklitter s.l. 2310/20/30 6-8 2   X      X  

Våd hede 4010 7-10 3/4 X    X X X3  X  

Tør hede 4030 5-10 2 X  X      X  

Enebærkrat 5130 5-10 2   X        

Tørt kalksandsoverdrev 6120 5-7 2  X X        

Kalkoverdrev 6210 6-8 2  X X      X  

Surt overdrev 6230 6-9 3  X X      X X 

Tidvis våd eng 6410 7-8 3/4   X4  X X X3    

Højmose 7110/20 6-10 3/4     X X X3  X X 

Hængesæk 7140 7-10 2/4     X X X3  X  

Tørvelavning 7150 7-9 2   X        

Avneknippemose 7210 7-9 2      X     

Kildevæld 7220 7-8 2/4     X X X3  X  

Rigkær 7230 7-8 3/4  X   X X X3  X X 

Indlandsklipper 8210/20 6-8 2   X        

* Fosfortal (P-tal) og forholdet mellem kulstof og kvælstof i jordbunden (C/N-forholdet) måles kun én gang i programperioden. ** 

NO3, NH4 og PO4 måles i forbindelse med vandstand, ved to besøg, forår og sommer. 
1N i løv måles kun i grå/grøn klit (2130), 2Fosfortal måles kun i strandeng (1330) 3Der opsættes fire piezometerrør på udvalgte statio-

ner, og der måles vandkemi i alle fire prøvefelter. 4På 6410 stationer, hvor der ikke er opsat vandstandsrør, udtages jordprøver. 
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2 Indikatorer for struktur og funktion 

2.1 Datagrundlag 
Overvågning i nærværende programperiode (2011-2015) omfatter alle 34 ter-
restriske lysåbne naturtyper, men i denne rapport er kun medtaget resultater 
fra de 18 naturtyper der blev overvåget i den første programperiode (2004-
2010), idet der er udvalgt indikatorer og kriterieværdier for disse naturtyper 
i Nygaard m.fl. (2014). Der er data fra ca. 17.500 prøvefelter. Vurderingerne 
af naturtypernes struktur og funktion er foretaget på baggrund af analyser 
af de indsamlede vegetationsøkologiske registreringer samt kemiske analy-
ser af pH, C/N i morlag, kvælstofindhold i løv samt fosfortal for jord- og 
planteprøver i perioden 2011-2013.  

Datagrundlaget for vurderingerne i denne rapport er kvalitetssikrede data, 
der forud for analyserne er opdelt i stationer inden for og uden for habitat-
områderne.  

2.1.1 Prøvefeltets naturtype 

Naturtypen bestemmes i hvert enkelt prøvefelt ud fra habitatbeskrivelserne 
og den tilhørende nøgle (Anon., 2010). Til det enkelte prøvefelt med 5 m-
cirkel er således knyttet dels den naturtype, som stationen er udpeget for 
(den primære naturtype), og dels den naturtype, som prøvefeltet er vurderet 
til at tilhøre (den sekundære naturtype). Der kan være flere forskellige se-
kundære naturtyper i prøvefelterne på en station, idet variation i jordbunds-
type, eksponering, successionsstadium og hydrologi kan give ophav til flere 
forskellige naturtyper, som forekommer i mosaik på stationen.  

2.1.2 Aggregering af data 

Indikatorerne for struktur og funktion er enten opgjort på prøvefeltniveau 
eller på stationsniveau. For nogle indikatorer, fx dækningsgraden af enkelt-
arter, vil der være en stor naturlig variation mellem plots og for disse indika-
torer er stations middelværdi anvendt som estimat for prøvefelterne gen-
nemsnitlige dækning.  

For andre indikatorer, fx jordbundskemiske data, der kun indsamles i 2-4 
prøvefelter pr station, vil der mangle observationer for en del prøvefelter.  

2.2 Indikatorer for struktur og funktion 
Overvågningen af den terrestriske habitatnatur omfatter en evaluering af de 
væsentligste påvirkninger og deres effekter på en række overvågede indika-
torer. De vigtigste påvirkninger er knyttet til ændringer i arealudnyttelsen 
efterfulgt af klimaforandringer, næringsstofpåvirkning, forsuring, dræning 
og indførsel af invasive arter (Sala m. fl., 2000). For at kunne vurdere effekter 
af disse påvirkninger har det været nødvendig at identificere målbare indi-
katorer og inkludere dem i overvågningen.  

De generelle krav til udvalgte indikatorer er, at de skal kunne anvendes til at 
vurdere naturtypernes struktur og funktion med fokus på at kunne forudsige 
forandringer. Udvalget af indikatorer er forskellige for naturtyperne, da de 
omfatter stor variation i basale økologiske parametre som vand, næring, 
pH/kalk eller saltforhold samt lys. Identifikationen af indikatorerne er baseret 
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på erfaringer fra relevante overvågningsprogrammer ICPa, 2011; ICPb, 2011), 
videnskabelig litteratur samt deltagelse i flere EU-LIFE projekter - blandt an-
det ”EU-LIFE projekt for the restoration of The Danish Dune Heath (LIFE02 
NAT/DK/8584))”. De udvalgte indikatorer afspejler vegetationens artssam-
mensætning, diversitet og struktur samt næringsstoffer og hydrologi. 

For alle indikatorer er der fastsat to kriterieværdier: 

Et skærpet kriterium, hvor prøvefelter, der opfylder dette kriterium for indi-
katoren, med meget stor sandsynlighed vil være i en gunstig tilstand. 

Et lempet kriterium, hvor prøvefelter, der ikke opfylder dette kriterium for 
indikatoren, med meget stor sandsynlighed vil være i en ugunstig tilstand. 

Prøvefelter, hvor indikatoren befinder sig i intervallet mellem de to kriterie-
værdier, vil ikke med sikkerhed være hverken i gunstig eller ugunstig til-
stand, og intervallet afspejler således usikkerheden i vores viden om indikato-
rens evne til at forudsige tilstanden. 

2.2.1 Indikatorer for artssammensætning og diversitet 

Tabel 2.1 viser indikatorer for artsammensætningen samt dækning af ud-
valgte arter for de lysåbne naturtyper, som har været overvåget siden første 
programperiode.  

 
Udvalgte arter og funktionelle grupper 
For enkelte naturtyper indgår dækningen af særligt karakteristiske arter som 
indikator for typens struktur og funktion. Tidligere NOVANA rapporter har 
vist, at dækningsgraden af klokkelyng er faldet signifikant i perioden 2004-
2009 (Bruus m.fl., 2010; Strandberg m.fl., 2012). Dækningsgraden af klokke-
lyng i starten af overvågningsperioden er valgt som det skærpede kriterie og 
er sat til 30 %. Det lempede kriterie er sat til en dækning 10 %.  

Tabel 2.1. Oversigt over indikatorer for artssammensætning og diversitet, der indgår i vurderingen af naturtypernes struktur og 

funktion. For hver indikator er vist, hvilke naturtyper indikatoren er vurderet for, om værdierne er beregnet for det enkelte plot, 

stationen eller hele datasættet samt hhv. det skærpede og lempede kriterium. 

Indikator Naturtype Niveau Skærpet Lempet 

Udvalgte arter/artsgrupper   

Dækning af klokkelyng (%) 4010 Station 30 10 

Dækning af hvas avneknippe (%) 7210 Station 30 15 

Dækning af græsser (%) 7110 Station 0 5 

Dækning af laver (%) 2130 Station 10 5 

     

Bjergfyr 2130, 2140, 2190, 2250, 4010, 4030, 7140, 7150 Plot >0 >0 

Rynket rose 2130, 2140, 2190, 2250 Plot >0 >0 

Antal indikatorarter 

1330 Station 3 2,5 

2190, 7220, 7230 Station 3 2 

6230 Station 3,5 3 

6120, 6210 Station 5 3 

7150 Station 2,5 1,5 

7140 Station 4,5 3,5 
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På højmoser med uforstyrret hydrologi og et naturligt lavt næringsstofniveau 
vil der ikke forekomme græsser i vegetationen. Tilstedeværelse af græsser i 
vegetationen er et udtryk for, at højmosen er næringsbelastet og/eller afvan-
det. En aktiv højmose (7110) med gode økologiske processer i form af tørve-
opbygning forudsætter derfor fravær eller sporadisk forekomst af græsser. 

Vegetationen i sure og udvaskede grå/grønne klitter er kendetegnet ved en 
rig kryptogamflora, herunder en høj dækning og diversitet af laver. En høj 
kryptogamdiversitet forudsætter et åbent vegetationsdække og en lav til-
gængelighed af næringsstoffer. Flere undersøgelser peger således på, at en 
høj kvælstofdeposition reducerer dækningen af laver (Ketner-Oostra m. fl., 
2004; Remke m. fl., 2009). Lavfloraens artssammensætning registreres ikke i 
NOVANA programmet og der er derfor udvalgt dækningsgraden af laver 
som indikator for de grå/grønne klitters struktur og funktion.   

I mangel af officielle lister over typiske arter er der i lighed med tidligere 
overvågningsrapporter anvendt en række udvalgte indikatorarter for de en-
kelte naturtyper (Appendiks 1 i Ejrnæs m.fl. 2009). For de 18 lysåbne natur-
typer, der blev overvåget i første programperiode (se Tabel 1.1), er de rela-
tivt almindeligt forekommende karplanter med en høj artsscore (Fredshavn 
& Ejrnæs 2008) udvalgt, og det er tilstræbt, at listen over indikatorarter 
dækker variationsbredden i naturtypen. For naturtyper, hvor karplanter ik-
ke alene kan give et retvisende billede af struktur og funktion, er der supple-
ret med mosser og laver blandt de arter, som indgår i overvågningen. 

Invasive arter 
Invasive plantearter er ikke-hjemmehørende arter, der breder sig på bekost-
ning af den oprindelige flora. Dvs. de fortrænger de naturligt hjemmehø-
rende plantearter og ændrer plantesamfundene. Globalt anses invasive arter 
for at være en af de væsentligste trusler mod den biologiske mangfoldighed 
(Millenium Ecosystem Assessment 2005), hvorfor overvågning af invasive 
arter er vigtig i et nationalt overvågningsprogram. Listen over invasive arter, 
der indgår i NOVANA-overvågningen, kan ses i TA-N01 (Fredshavn m.fl. 
2014a). Endelig er frekvensen af de to hyppigste invasive vedplanter, rynket 
rose og bjergfyr (se Bruus m.fl. 2010) inddraget som udtryk for opretholdel-
sen af et plantesamfund med naturligt hjemmehørende arter på længere sigt. 
Såfremt der forekommer rynket rose eller bjergfyr i et vegetationsplot, vil 
plottet dumpe på såvel det lempede og det skærpede kriterie, som i dette til-
fælde er ens og sat til >0. Forekomsten af invasive arter kan medføre en væ-
sentlig risiko for, at de hjemmehørende arter fortrænges.  

2.2.2 Indikatorer for vegetationsstruktur  

De udvalgte indikatorer for naturtypernes vegetationsstruktur ses i Tabel 2.2.  
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Vegetationshøjde og tilgroning 
En lang række af de lysåbne naturtyper er levesteder for lys- og varmekræ-
vende arter, og i optimal tilstand er vegetationen derfor relativt lavtvoksen-
de. Der vil typisk forekomme enkeltstående eller grupper af græsningstole-
rante buske og træer, men disse må ikke dominere vegetationen. Vegetatio-
nens højde og dækningen af vedplanter over 1 m er anvendt som indikatorer 
for naturtypernes successionsstadier. Vegetationshøjden og vedplantedæk-
ningen afhænger primært af intensiteten af forstyrrelser i form af græsning, 
høslæt eller erosion og sandpålejring, men også graden af næringsstofpå-
virkning og afvanding kan øge biomasseproduktionen og dermed også ve-
getationens højde og tilgroningsgrad (jf Ejrnæs mfl. 2009).  

Kriterieværdierne for vegetationshøjde er relativt lave for strandeng, grå klit, 
tørt kalksandsoverdrev og tørvelavning (hhv. 10 og 15 cm for de skærpede og 
lempede kriterier), da mange arter er knyttet til en åben og lavtvoksende vege-
tation med hyppige forstyrrelser. På enebærkrat (2250), kalkoverdrev (6210) 
og surt overdrev (6230) er kriterieværdier på hhv. 15 og 25 cm, mens vegetati-
onshøjden på tidvis våde enge (6410) og rigkær (7230) vil kunne være højere, 
da mange arter af eksempelvis star og siv danner relativt høje tuer.  

For aktive højmoser (7110) og tørvelavninger (7150) vurderes det, at fravær 
af høje vedplanter er en naturlig forudsætning, hvorimod tilstedeværelse af 
vedplanter indikerer udtørringsprocesser. For en række lysåbne naturtyper i 
klit, hede, eng og mose bør vedplantedækningen begrænses til under 1 % og 
5 %, mens der tillades en større tilgroningsgrad på overdrev, hvor der natur-
ligt vil forekomme enkeltstående eller små grupperinger af græsningstole-
rante buske og træer. 

Bar jord 
Tørt kalksandsoverdrev (6120) og tørvelavning (7150) er ekstremt lys- og 
varmekrævende naturtyper, og i optimal tilstand er vegetationen åben med 
blottet bund med mulighed for regeneration af de lavtvoksende pioneerar-
ter, der er knyttet til disse levesteder. 

 

Tabel 2.2. Oversigt over indikatorer for artssammensætning og diversitet, der indgår i 

vurderingen af naturtypernes struktur og funktion. For hver indikator er vist, hvilke naturty-

per indikatoren er vurderet for, om værdierne er beregnet for det enkelte plot, stationen 

eller hele datasættet samt hhv. det skærpede og lempede kriterium. 

Indikator Naturtype Niveau Skærpet Lempet 

Vegetationsstruktur 

Vegetationshøjde (cm) 

1330, 2130, 6120, 7150 Plot 10 15 

2250, 6210, 6230 Plot 15 25 

6410, 7230 Plot 25 35 

Vedplanter over 1 m (%) 

7110, 7150 Plot 0 1 

2140, 2190, 4030, 6410, 7230 Plot 1 5 

6210, 6230, 7140, 7210 Plot 5 10 

Blottet mineraljord (%) 
6120 Station 15 10 

7150 Station 10 5 

Blottet tørv (%) 7150 Station 5 2 
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2.2.3 Indikatorer for næringsbelastning 

De udvalgte indikatorer for næringsbelastning ses i Tabel 2.3.  

Den øgede næringsstofbelastning med hovedsagelig kvælstof har ikke blot 
medført forandringer i vegetationens sammensætning, men har også øget 
den generelle produktivitet i klit og hedetyper (Nielsen m. fl., 2011). Endvi-
dere har eutrofieringen også medført ændringer i de øvrige næringsstoffers 
betydning som vækstbegrænsende (Verhoeven m. fl., 1996; Beltman m. fl., 
2000) stærkest dokumenteret ved vekselvirkninger mellem N og P som be-
grænsende for vækst (Kooijman m. fl., 2002; Bragazza m. fl., 2004; Wassen 
m. fl., 2005; Menge m. fl., 2012). Kvælstof spiller en stor rolle i næringsstof-
kredsløbet, og derfor er flere forskellige kvælstofindikatorer inkluderet i 
vurderingen af status for struktur og funktion. Ændringer i kvælstofindhold 
i jord sker relativt meget langsommere end i planterne.  

 
Kvælstofindhold i jordbunden  
Forholdet mellem jordbundens kulstof- og kvælstofpulje er en vigtig indika-
tor for jordbundens evne til at tilbageholde næringsstoffer samt regulere pH. 
Således kan et højt C/N forhold sikre et naturareal mod næringsbelastning, 
idet de øverste organiske jordlag immobiliserer kvælstof. Et højt kulstofind-
hold i jordbunden fungerer derfor som en naturlig buffer mod eutrofiering 
og forsuring. I en analyse af europæiske skove fandt (Gundersen m. fl., 
2006), at der sker en begyndende afkobling mellem C og N-kredsløbet ved et 
C/N-forhold mindre end 25, og nitrat vil derfor blive udvasket. En følge-
virkning af den øgede kvælstofmineralisering er udvaskning af basekationer 
og en øget forsuring af jordbunden (Diekmann m. fl., 2002).   

Baseret på resultater fra ældre jordbundsanalyser (Nielsen m. fl., 1987; Mad-
sen m. fl., 1995; Kristensen m. fl., 1998), analyser fra de europæiske forsk-
ningsprojekter i skov samt den europæiske skovovervågning (Gundersen, 
m. fl., 1998; Currie, 1999) er det skærpede kriterie for C/N i den øverste del 
af morlaget på heder sat til 30 og det lempede til 20.  

Tabel 2.3. Oversigt over indikatorer for næringsbelastning, der indgår i vurderingen af 

naturtypernes struktur og funktion. For hver indikator er vist, hvilke naturtyper indikatoren 

er vurderet for, om værdierne er beregnet for det enkelte plot, stationen eller hele data-

sættet samt hhv. det skærpede og lempede kriterium. 

Indikator Naturtyper Niveau Skærpede Lempede 

C/N – forhold 4030 plot 30 20 

N i dværgbuske 2140, 4010, 4030 plot 1,4 1,6 

N i mos 7110 plot 1,1 1,3 

Fosfortal 

6210, 6230 plot 1 1,5 

6410 plot 1,5 2 

1330 plot 3 4 

Næringsratio 

7110, 7150 plot 0,6 0,7 

2130, 2140, 2250, 4010, 6120 plot 0,65 0,75 

2190, 6210, 6230, 7140 plot 0,7 0,8 

1340, 6410, 7210, 7220, 7230 plot 0,75 0,85 

1330 plot 0,8 0,9 

pH 4010, 4030 plot 3,5 3,0 
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Kvælstofindhold i lav, mos og dværgbuske 
Adskillige undersøgelser har vist, at kvælstofindholdet i løvet fra laver, mos-
ser og dværgbuske er signifikant højere på arealer med en høj kvælstofdeposi-
tion (Pitcairn m. fl., 1995). Kvælstofindholdet i lav og mos afspejler den umid-
delbare kvælstofpåvirkning (kvælstofdepositionen) (Søchting, 1995), mens 
kvælstofindholdet i årsskud af dværgbuskene er et udtryk for en kombination 
af kvælstofdeposition og mobilisering af jordens kvælstofpulje. Da kvælstof-
indholdet i lav er stærkt korreleret med ammoniakindholdet i luften (Nielsen 
m.fl., 2014), blev det besluttet ikke at fortsætte med kemiske analyser af laver i 
den nye overvågningsperiode. I lighed med de seneste år er der ligeledes i 
2013 udført beregninger af tørdeposition af kvælstof i form af ammoniak til 
128 udvalgte naturområder (Ellerman m.fl., 2015). 

Kvælstofindholdet i sphagnummosser er valgt som indikator for struktur og 
funktion for aktiv højmose (7110). Tidligere analyser af NOVANA data har 
vist at kvælstofindholdet ligger 10 - 30 % højere for mosser end for laver 
(Strandberg m.fl., 2005). I de vest- og nordvendte kystområder, som ikke på-
virkes direkte af landbrugsmæssig drift, ligger indholdet af kvælstof i mos 
på ca. 0,8 %. Det samme niveau er fundet i engelske baggrundsområder ved 
kysterne (Pitcairn m. fl., 2003). Kriterieværdierne for kvælstofindholdet i 
sphagnum på aktiv højmose (7110) er sat til hhv. 1,1 og 1,3 % N for det 
skærpede og lempede kriterium. 

Kvælstofindholdet i skudspidser af revling og hedelyng er valgt som indika-
tor for struktur og funktion for klithede (2140), våd hede (4010) og tør hede 
(4030). Hos de fleste klitheder, der ikke påvirkes direkte af landbrugsmæssig 
drift, ligger de fleste kvælstofmålinger i skudspidser hos lyng og revling 
under 1,4 % (Bruus m.fl., 2006), der vurderes at repræsentere kvælstofni-
veauet for danske baggrundslokaliteter. Ud fra de europæiske skovdata 
fandt (Gundersen m. fl., 2006), at 1,4 % i årsskud hos nåletræer er et tipping 
point, hvor der ved højere kvælstofværdier er stor risiko for kvælstofud-
vaskning. Kriterieværdierne for kvælstofindholdet i skudspidser af dværg-
buske er sat til hhv. 1,4 og 1,6 % N for det skærpede og lempede kriterium. 

Fosfortal 
Fosfor er et af de essentielle næringsstoffer for planter. I det terrestriske mil-
jø forekommer fosfor bundet til mineraler og organisk stof i jorden. Tilgæn-
geligheden af fosfor for planterne afhænger af den form fosfor findes på. 
Størstedelen af jordens fosforpulje er bundet til partikler. Dette fosfor er ikke 
umiddelbart tilgængeligt for planter. En mindre del af jordbundens fosfor 
findes i jordvandet opløst på plantetilgængelig form, der beskrives ved fos-
fortallet. Jordbundens mikroorganismer påvirker fosforpuljen, da fx mikro-
svampe er i stand til at optage en del af det fosfor, som ikke er plantetilgæn-
geligt, hvorved det kan blive tilgængeligt for planter.   

Fosfortallet angiver den plantetilgængelige del af jordbundens fosfat og måles 
for de naturtyper, der kan have været opdyrket i nyere tid. Et højt fosfortal in-
dikerer en tidligere eller nuværende gødningspåvirkning, som vil kunne på-
virke artssammensætningen på lokaliteterne. Den typiske værdi for jorder, 
som aldrig har været opdyrket, er 1,5-2,0 mg P pr. 100 g jord – svarende til 20 
ppm. Kriterieværdierne for kalkoverdrev (6210) og surt overdrev (6230) er sat 
til 1 og 1,5 for hhv. det skærpede og lempede kriterium og en smule højere for 
tidvis våd eng (hhv. 1,5 og 2). For strandenge kan der være en naturlig tilførsel 
af fosfor, som kan være væsentlig højere, og kriteriet er derfor sat højere end 
for overdrev og tidvis våd eng (hhv. 3 og 4 mg/100 g jord).   
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Næringsratio 
Ellenbergs indikatorværdier er anvendt som et udtryk for vegetationens til-
pasning til de økologiske kår på voksestedet. Ellenbergs indikatorværdier 
repræsenterer biologiske vurderinger af plantearters præference langs de 
vigtigste økologiske gradienter, eksempelvis næringstilgængelighed og sur-
hed. Ved at tage gennemsnittet af Ellenberg-tallet for alle arterne i et prøve-
felt kan man få en indikation af, hvilke miljøforhold artssammensætningen 
er tilpasset til.  

Næringsratioen, der er som forholdet mellem Ellenbergs indikatorværdier 
for næringsstof og surhed (Ellenberg N/Ellenberg R), er brugt som indikator 
for vegetationens næringsbelastning. Det hænger sammen med, at variatio-
nen i indikatorværdien for næringsstoffer i store træk er bestemt af forskelle 
i pH, da arter som foretrækker næringsrige voksesteder også foretrækker en 
høj pH-værdi (Ejrnæs m.fl., 2009; Andersen m. fl., 2013).  

Tidligere analyser af NOVANA data har vist, at næringsratioen varierer be-
tragteligt mellem de forskellige naturtyper (Erjnæs m.fl., 2009). For de to 
ekstremt næringsfattige naturtyper aktiv højmose (7110) og tørvelavning 
(7150) er kriterieværdierne 0,6 og 0,7 for hhv. det skærpede og lempede kri-
terium. For naturtypen strandeng (1330), der oversvømmes af havvand med 
et relativt højt indhold af plantenæringsstoffer, er kriterieværdierne højere 
(hhv. 0,8 og 0,9). 

Jordbundens surhedsgrad 
pH er en af de vigtigste styrende kårfaktorer for vegetationens sammensæt-
ning og udvikling. Jordbundens surhedsgrad spiller en afgørende rolle for 
plantevæksten, for den mikrobielle aktivitet samt for en række kemiske og 
fysiske jordbundsegenskaber. Således afhænger tilgængeligheden af næ-
ringsstoffer, basemætningen, kation udbytningskapaciteten, jordbundsstruk-
turen, den mikrobiologiske aktivitet, mineraliseringen og nedbrydningen 
samt opløseligheden af toksiske metaller (fx aluminium og jern) alle af jord-
bundens surhedsgrad.  

pH er valgt som indikator for struktur og funktion for våd hede (4010) og tør 
hede (4030), idet mange karakteristiske urter forsvinder fra vegetationsdæk-
ket ved lave pH-værdier. Analyser af NOVANA data har vist, at hedernes 
pH har været relativt stabil i perioden 2004-2011. Som følge af pludselig død 
af klokkelyng på en lang række lokaliteter i 2010 (Strandberg m.fl., 2012) 
blev ekstrem forsuring anset som en væsentlig årsag til dette sammenbrud. 
Det vurderes, at pH værdier under 3 medfører en række økologiske ændrin-
ger i næringstilgængelighed, øgede toksiske niveauer af en række metaller 
samt en generel vækstbegrænsning.  

2.2.4 Indikatorer for hydrologi 

De udvalgte indikatorer for naturtypernes hydrologi ses i Tabel 2.4.  

Tabel 2.4. Oversigt over indikatorer for fugtighed, der indgår i vurderingen af naturtyper-

nes struktur og funktion. For hver indikator er vist, hvilke naturtyper indikatoren er vurde-

ret for, om værdierne er beregnet for det enkelte plot, stationen eller hele datasættet samt 

hhv. det skærpede og lempede kriterium. 

Indikator Naturtyper Niveau Skærpede Lempede 

Ellenbergs fugtighedsindikator  
4010 plot 7 6 

7210 plot 9 8,5 
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Ellenbergs indikatorværdi for fugtighed 
For en lang række naturtyper forudsætter en god biologisk tilstand, at der er 
en relativt uforstyrret hydrologi. Ellenbergs indikatorværdi for fugtighed 
(Ellenberg m.fl., 1992) er valgt som et udtryk for vegetationens tilpasning til 
de hydrologiske forhold i våd hede (4010), hvas og avneknippemose (7210). 
Karplanterne er egnede indikatorer for jordens fugtighedsforhold, og de 
gennemsnitlige Ellenberg indikatorværdier for fugtighed (Ellenberg F) er 
anvendt som udtryk for planternes præference langs fugtighedsgradienten. 
Hvis der eksempelvis er sket en udtørring af en våd hede (4010), vil de mest 
fugtighedskrævende arter forsvinde, og Ellenberg-tallet for fugtighed vil 
falde til et lavere niveau.  

Arealer med våd hede domineret af klokkelyng forekommer altid inden for 
et relativt afgrænset hydrologisk regime defineret af et svagt svingende 
øverste grundvandsspejl (Rutter, 1955). Ifølge Rutter er dækningen med 
klokkelyng negativt korreleret til hydrologiske udsving og kræver derfor 
mere konstante fugtighedsforhold. Den skærpede kriterieværdi for fugtig-
hed er derfor sat til 7 og den lempede værdi til 6. Avneknippemose findes på 
arealer med fremvældende grundvand og en høj dækning af den karakteri-
stiske art hvas avneknippe, forudsætter en meget høj vandstand. Kriterie-
værdierne er derfor relativt høje (hhv. 9 og 8.5). 

Selvom udtørring som følge af afvanding er en af de vigtigste negative på-
virkninger af de tidvis våde eng, højmoser, hængesæk, kildevæld og rigkærs 
tilstand, er der ikke udvalgt indikatorer for hydrologi for disse naturtyper. 
Det hænger sammen med, at der mangler data om omfanget af afvanding på 
overvågningsstationerne og en analyse af sammenhængene mellem vand-
stand og vegetation baseret på vandstandsmålingerne. Det vurderes, at El-
lenbergs fugtighedsværdi ikke direkte kan anvendes som indikator for en 
upåvirket hydrologi (Ejrnæs m.fl. 2009), idet såvel lave som høje fugtighed-
sværdier kan være dårlige. 
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3 Sammenligning af struktur og funktion  
inden og uden for habitatområderne 

I de følgende afsnit præsenteres det faglige grundlag for vurderingerne af de 
18 lysåbne terrestriske naturtypers struktur og funktion. Der er anvendt 
overvågningsdata fra perioden 2011-2013. Tilstanden af en række udvalgte 
indikatorer vil blive sammenlignet inden for og uden for habitatområderne. 

Sammenligningen af naturtypernes struktur og funktion inden og uden for 
habitatområderne er foretaget ved at optælle antallet af plots, der opfylder et 
skærpet og lempet kriterie. De analyserede indikatorer er de samme som i 
(Nygaard m. fl., 2014).  

3.1 Strandeng (1330) 
Naturtypen omfatter plantesamfund som jævnligt oversvømmes af havet, fx 
ved vinterstorme, samt tilsvarende vegetation af salttålende græsser og urter 
ved kysten. Naturtypen omfatter både den klassiske græssede salteng ved 
kysten, den ugræssede strandsump og vegetation på opskyllede tanglinjer i 
strandenge. Naturtypen findes langs kyster, der er beskyttet mod væsentlig 
bølgepåvirkning og deraf følgende erosion. 

I perioden 2011-2013 er registreret 2.387 prøvefelter med strandeng, hvoraf 
80 % ligger inden for habitatområderne (se Tabel 3.1).  

 
Vegetationshøjden er udvalgt som indikator for omfanget af især græsning 
og høslæt på strandengsstationerne. Som det fremgår af Tabel 4.1, har knap 
halvdelen af prøvefelterne en meget lav vegetationshøjde og er dermed po-
tentielle levesteder for en lang række arter knyttet til lavtvoksende strand-
enge (herunder mange ynglende fugle). To ud af tre prøvefelter har en vege-
tationshøjde under 25 cm, og det tyder således på, at græsning og høslæt er 
relativt udbredt på overvågningsstationerne både inden for og uden for ha-
bitatområderne.   

Ellenberg´s næringsratio og fosfortallet (afsnit 3.3.4) er valgt som indikatorer 
for strandengenes næringsstofstatus. Prøvefelter med en næringsratio under 
0,8 vurderes at have en lav næringsstofstatus, mens værdier over 0,9 indike-
rer, at næringselskende arter er fremherskende i strandengsvegetationen. 
Der er ingen forskel på fordelingen af prøvefelterne inden for og uden for. 
Mere end 75 % af prøvefelterne har en relativt lav andel af næringselskende 
arter i vegetationen (næringsratio under 0,9), og der er ingen forskel på næ-

Tabel 3.1. Oversigt over udvalgte indikatorers fordeling inden for og uden for habitatområderne. For hver indikator er vist, om 

beregningerne er foretaget på plot eller stationsniveau samt det skærpede (S) og lempede (L) kriterium. Der er vist antal plots 

(n) samt andelen heraf, der opfylder hhv. det skærpede og lempede kriterium. U betegner antal procent, som ikke opfylder det 

lempede kriterie. 

1330 Niveau Kriterium Inden for habitatområder Uden for habitatområder 

Indikatorer    S L N= S L U N= S L U 

Vegetationshøjde (cm)  Plot 15 25 1854 44 67 33 458 48 63 36 

Ellenberg´s næringsratio Plot 0,8 0,9 1904 24 81 19 483 20 56 24 

Fosfortal  Plot 3 4 1472 49 78 22 398 40 63 37 

Antal indikatorarter  Station 3 2,5 1904 28 38 62 483 18 20 80 
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ringsratio inden for og uden for habitatområderne. Til gengæld er der væ-
sentligt flere strandenge med høj tilgængelighed af fosfor i jorden inden for 
habitatområderne end uden for.  

Antal indikatorarter er valgt som et udtryk for strandengenes værdi som le-
vested for sårbare og truede strandengsplanter. For naturtypen strandeng er 
udvalgt 33 indikatorarter fordelt på 28 bredbladede urter, 3 græsser og 2 
halvgræsser (Ejrnæs m.fl. 2009), og det vurderes, at strandenge med en di-
vers flora har mere end 3 indikatorarter pr prøvefelt (i gennemsnit for alle 
prøvefelter på en station) og at et gennemsnit på mindre end 2,5 tyder på en 
forarmet floristisk sammensætning. Der er væsentligt flere strandenge med 
sårbare og truede strandengsplanter inden for end uden for habitatområ-
derne, hvor hele 80 % af prøvefelter rummer relativt få sårbare og truede 
plantearter.   

3.2 Indlandssalteng (1340) 
Indlandssaltenge omfatter naturlige saltafhængige plantesamfund svarende 
til strandenge i bred forstand, men hvor saltpåvirkningen ikke skyldes ha-
vet, men derimod salt grundvand. De har en vegetation af salttålende græs-
ser og urter, der også findes på strandenge. Naturtypen omfatter flere un-
dertyper, fx salte kildevæld, brakvands-rørsump og engagtige samfund. Na-
turtypen findes på steder, hvor saltholdigt grundvand træder frem, fx grun-
det en underliggende salthorst. 

I perioden 2011-2013 er registreret 53 prøvefelter med indlandssalteng, 
hvoraf 33 ligger inden for habitatområderne (se Tabel 3.2).   

 
Der er ingen forskel på fordelingen af prøvefelterne inden for og uden for 
habitatområderne.  

3.3 Grå/grøn klit (2130) 
Grå/grøn klit findes i stabile klitter med et mere eller mindre lukket vegeta-
tionsdække af urteagtige planter - græsser, urter, mosser eller laver, ofte i 
mosaik. Kalkindholdet i jorden kan variere meget, alt efter alder og udvask-
ning af klitterne. Naturtypen omfatter både grå klit og grønsværklit, samt 
andre undertyper domineret af urteagtige planter; typisk bag den hvide klit. 

I perioden 2011-2013 er registreret 1550 prøvefelter med grå/grøn klit, hvor-
af 66 % ligger inden for habitatområderne.  

 

 

Tabel 3.2. Oversigt over udvalgte indikatorers fordeling inden for og uden for habitatområderne. For hver indikator er vist, om 

beregningerne er foretaget på plot eller stationsniveau samt det skærpede (S) og lempede (L) kriterium. Der er vist antal plots 

(n) samt andelen heraf, der opfylder hhv. det skærpede og lempede kriterium. U betegner antal procent, som ikke opfylder det 

lempede kriterie. 

1340 Niveau Kriterium Inden for habitatområder Uden for habitatområder 

 Indikatorer    S L N= S L U N= S L U 

Ellenberg´s næringsratio Plot 0,75 0,85 33 0 58 42 20 0 60 40 
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Til beskrivelse af struktur og funktion for grå/grøn klit er vegetationshøjden 
og dækningen af laver udvalgt som indikatorer for omfanget af naturlige 
forstyrrelser såsom erosion og omlejring af sand samt græsning. Det vurde-
res, at arealer med en vegetationshøjde under 10 cm og en lavdækning over 
10 % er potentielle levesteder for en lang række arter knyttet til stabile klitter 
med et åbent og lavtvoksende plantedække, og at arealer med sluttet og re-
lativt høj vegetation (over 15 cm) og sporadisk forekomst af laver (mindre 
end 5 % dækning) har en ringere værdi for en væsentlig del af naturtypens 
dyr og planter (særligt kryptogamfloraen). For begge områder gælder, som 
det fremgår af Tabel 3.3, at to tredjedele af prøvefelterne har en vegetations-
højde under 15 cm. Den største forskel på de to områder er en noget højere 
dækning af laver inden for habitatområderne.  

Ellenberg´s næringsratio og dækning af lav er valgt som indikatorer for de 
grå/grønne klitters næringsstofstatus. Næringsratioen er et udtryk for, om 
der er en overhyppighed af næringselskende arter, i forhold til hvad man 
skulle forvente ud fra områdets surhedsgrad (Andersen m.fl. 2013). Prøve-
felter med en næringsratio under 0,65 vurderes at være domineret af nøj-
somme arter, der giver god plads til en rig kryptogamflora mens værdier 
over 0,75 indikerer, at mere næringselskende arter er fremherskende i vege-
tationsdækket. Analyserne viser, at det lempede kriterie er opfyldt på ca. 80 
% af prøvefelterne inden for som uden for habitatområderne, hvilket tyder 
på at en relativ høj forekomst af nøjsomme arter.  

Endelig er frekvensen af de to hyppigste invasive vedplanter, rynket rose og 
bjergfyr (se Bruus m.fl. 2010) inddraget som udtryk for opretholdelsen af et 
plantesamfund med naturligt hjemmehørende arter på længere sigt. Såfremt 
der forekommer rynket rose eller bjergfyr i et vegetationsplot, vil plottet 
dumpe på såvel det lempede som det skærpede kriterie, som i dette tilfælde 
er ens og sat til >0. Forekomsten af invasive arter kan medføre en væsentlig 
risiko for, at de hjemmehørende arter fortrænges. Generelt er det en begræn-
set andel af arealet med grå/grøn klit, der er påvirket af rynket rose og 
bjergfyr. Såvel inden for som uden for habitatområderne er der en meget be-
grænset forekomst af bjergfyr og rynket rose.  

 

 

Tabel 3.3. Oversigt over udvalgte indikatorers fordeling inden for og uden for habitatområderne. For hver indikator er vist, om 

beregningerne er foretaget på plot eller stationsniveau, det skærpede (S) og lempede (L) kriterium. U betegner antal procent, 

som ikke opfylder det lempede kriterie. Der er vist antal plots (n) samt andelen heraf, der opfylder hhv. det skærpede og lempe-

de kriterium. 

2130 Niveau Kriterium Inden for habitatområder Uden for habitatområder 

 Indikatorer     S L N= S L U N= S L U 

Vegetationshøjde (cm)  Plot 10 15 1025 38 64 36 525 43 68 32 

Dækning af laver (%) Plot 10 5 1025 36 47 53 525 19 34 66 

Ellenbergs næringsratio Station 0,65 0,75 1025 36 80 20 525 35 77 23 

Rynket rose (%) Plot >0 >0 1025 83 83 17 525 85 85 15 

Bjergfyr (%) Plot >0 >0 1025 94 94 6 525 95 95 5 
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3.4 Klithede (2140) 
Stabile/gamle klitter bag de ydre klitter, med et mere eller mindre lukket 
vegetationsdække præget af dværgbuske såsom revling, hedelyng, klokke-
lyng eller visse. Kalkindholdet i jorden er lavt grundet udvaskning af klit-
terne. Dele af naturtypen findes på tørre klitter, mens andre dele findes i 
fugtige lavninger og svarer med hensyn til flora til våd hede med mosebølle, 
pors og klokkelyng. 

I perioden 2011-2013 er registreret 1773 prøvefelter med naturtypen, hvoraf 
72 % ligger inden for habitatområderne.  

 
Til beskrivelse af struktur og funktion for klithede er dækningen af vedplanter 
over 1 meter udvalgt som indikator for omfanget af naturlige forstyrrelser i 
form af græsning, erosion og sandpålejring. Det vurderes, at arealer med en 
vedplantedækning under 1 % er potentielle levesteder for en lang række arter 
knyttet til stabile klitter med et åbent plantedække og at arealer med større 
islæt af træer og buske (over 5 % dækning) har en ringere værdi for en væsent-
lig del af naturtypens dyr og planter. Som det fremgår af Tabel 3.4 består om-
trent 80 % af prøvefelterne det skærpede kriterium for begge områder, hvilket 
tyder på, at forstyrrelser i kombination med sure og næringsfattige forhold 
formår at holde klithedernes plantedække i et ungt succesionsstadium. 

Ellenberg´s næringsratio samt kvælstofindholdet i skudspidser af dværgbu-
ske er valgt som indikatorer for de klithedernes næringsstofstatus. Nærings-
ratioen er et udtryk for, om der er en overhyppighed af næringselskende ar-
ter, i forhold til hvad man skulle forvente ud fra områdets surhedsgrad (An-
dersen m.fl. 2013). Prøvefelter med en næringsratio under 0,65 vurderes at 
være domineret af nøjsomme arter, der giver god plads til en rig kryptogam-
flora, mens værdier over 0,75 indikerer, at mere næringselskende arter er 
fremherskende i vegetationsdækket. Analyserne af Ellenbergs næringsratio 
viser nogenlunde samme fordeling for de to områder, og at over 80 % af 
prøvefelterne opfylder det lempede kriterium. Mængden af kvælstof i års-
skud af revling og hedelyng er udtryk for en kombination af direkte (deposi-
tion) og indirekte (mobilisering af jordens kvælstofpulje) kvælstofpåvirk-
ning. Det vurderes, at prøvefelter med mindre end 1,4 % N i årsskud af 
dværgbuske ikke har modtaget væsentlige mængder kvælstof fra luften og 
jordens kvælstofpulje, mens arealer med kvælstofværdier over 1,6 % i 
dværgbuske med rimelig sikkerhed modtager så store mængder kvælstof, at 
dominans af nøjsomme arter ikke vil kunne opretholdes på længere sigt. 
Stort set alle prøvefelter overholder det lempede kriterie for begge områder, 
hvilket tyder på en god kvælstofstatus i vegetationen.  

Tabel 3.4. Oversigt over udvalgte indikatorers fordeling inden for og uden for habitatområderne. For hver indikator er vist, om 

beregningerne er foretaget på plot eller stationsniveau samt det skærpede (S) og lempede (L) kriterium. Der er vist antal plots 

(n) samt andelen heraf, der opfylder hhv. det skærpede og lempede kriterium. U betegner antal procent, som ikke opfylder det 

lempede kriterie. 

2140 Niveau Kriterium Inden for habitatområder Uden for Habitatområder 

Indikatorer    S L N= S L U N= S L U 

vedplanter over 1 m  Plot 1 5 1276 86 92 8 497 76 85 15 

Ellenbergs næringsratio Plot 0,65 0,75 1276 40 84 16 497 40 86 14 

N i løv Plot 1,4 1,6 1265 82 97 3 487 76 96 4 

Bjergfyr Plot >0 >0 1276 87 87 13 497 78 78 22 

Rynket rose Plot >0 >0 1276 97 97 3 497 90 90 10 



22 

Endelig er frekvensen af de to hyppigste invasive vedplanter, rynket rose og 
bjergfyr (se Bruus m.fl. 2010) inddraget som udtryk for opretholdelsen af et 
plantesamfund med naturligt hjemmehørende arter på længere sigt. Såfremt 
der forekommer rynket rose eller bjergfyr i et vegetationsplot, vil plottet dum-
pe på såvel det lempede som det skærpede kriterie, som i dette tilfælde er ens 
og sat til >0. Forekomsten af invasive arter kan medføre en væsentlig risiko for, 
at de hjemmehørende arter fortrænges. Generelt er det en begrænset andel af 
arealet hos begge områder, der er påvirket af såvel rynket rose som bjergfyr.  

3.5 Klitlavning (2190) 
Naturtypen omfatter fugtige eller vanddækkede klitlavninger med domi-
nans af urteagtige planter eller frit vand. Naturtypen er meget varieret og 
særegen og omfatter en række forskellige undertyper såsom kær, fugtige 
græs- og sivbevoksede områder, rørsump, samt små klitsøer i klitlavninger. 

I perioden 2011-2013 er registreret 1095 prøvefelter med naturtypen, hvoraf 
74 % ligger inden for habitatområderne.  

 
Naturtypen klitlavning omfatter en lang række forskellige plantesamfund, 
herunder klitsøer, rigkær og rørsumpe, hvilket gør det vanskeligt at udpege 
velegnede indikatorer for struktur og funktion. Ellenberg´s næringsratio er 
valgt som indikator for klitlavningernes næringsstofstatus. Næringsratioen 
er et udtryk for, om der er en overhyppighed af næringselskende arter, i for-
hold til hvad man skulle forvente ud fra områdets surhedsgrad (Andersen 
m.fl. 2013). Prøvefelter med en næringsratio under 0,7 vurderes at være do-
mineret af nøjsomme arter, mens værdier over 0,8 indikerer, at mere næ-
ringselskende arter er fremherskende i vegetationsdækket. Prøvefelterne in-
den for habitatområderne har generelt en lavere ratio og dermed en bedre 
tilstand for næringsratioen.  

Antal indikatorarter er valgt som et udtryk for klitlavningernes værdi som 
levested for sårbare og truede planter. For naturtypen klitlavning er udvalgt 
25 indikatorarter fordelt på 14 bredbladede urter, 6 halvgræsser/siv, 2 græs-
ser, 2 dværgbuske og 1 lav busk (Ejrnæs m.fl. 2009), og det vurderes, at area-
ler med mere end 3 indikatorarter pr. prøvefelt (i gennemsnit for alle prøve-
felter på en station) har en rigere floristisk sammensætning, og at et gen-
nemsnit på mindre end 2 tyder på en forarmet floristisk sammensætning. I 
overensstemmelse med vurderingen af næringsratioen er antallet af prøve-
felter, der opfylder det skærpede kriterie for antal af indikatorarter højere 
inden for habitatområderne.  

Tabel 3.5. Oversigt over udvalgte indikatorers fordeling inden for og uden for habitatområderne. For hver indikator er vist, om 

beregningerne er foretaget på plot eller stationsniveau samt det skærpede (S) og lempede (L) kriterium. Der er vist antal plots 

(n) samt andelen heraf, der opfylder hhv. det skærpede og lempede kriterium. U betegner antal procent, som ikke opfylder det 

lempede kriterie. 

2190 Niveau Kriterium Inden for habitatområder Uden for habitatområder 

Indikatorer    S L N= S L U N= S L U 

Ellenbergs næringsratio  Plot 0,7 0,8 812 50 83 17 283 24 65 35 

Indikatorarter Station 2 3 812 56 73 27 283 30 62 38 

Vedplanter over 1 m  Plot 1 5 812 81 89 11 283 72 82 18 

Bjergfyr (%) Plot >0 >0 812 89 89 11 283 95 95 5 

Rynket rose (%) Plot >0 >0 812 97 97 3 283 97 97 3 
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Dækningen af vedplanter over 1 meter er valgt som indikator for omfanget af 
naturlige forstyrrelser i form af græsning, erosion og sandpålejring. Det vur-
deres, at arealer med en vedplantedækning under 1 % er potentielle levesteder 
for en lang række arter knyttet til klitlavninger med et åbent plantedække, og 
at arealer med større islæt af træer og buske (over 5 % dækning) har en ringere 
værdi for en væsentlig del af naturtypens dyr og planter. Som det fremgår af 
Tabel 3.5, består en væsentlig andel af prøvefelterne kriterierne for vedplante-
dækningen inden for og uden for habitatområderne, hvilket tyder på, at na-
turlige forstyrrelser i kombination med sure, våde og næringsfattige forhold 
formår at holde klitlavningernes plantedække relativt lysåbne.     

Endelig er frekvensen af de to hyppigste invasive vedplanter, rynket rose og 
bjergfyr (se Bruus m.fl. 2010) inddraget som udtryk for opretholdelsen af et 
plantesamfund med naturligt hjemmehørende arter på længere sigt. Såfremt 
der forekommer rynket rose eller bjergfyr i et vegetationsplot, vil plottet 
dumpe på såvel det lempede som det skærpede kriterie, som i dette tilfælde 
er ens og sat til >0. Forekomsten af invasive arter kan medføre en væsentlig 
risiko for, at de hjemmehørende arter fortrænges. Generelt er det en meget 
begrænset andel af arealet inden for og uden for habitatområderne, der er 
påvirket af rynket rose og bjergfyr.  

3.6 Enebærklit (2250) 
Partier i kystklitter eller disses lavninger præget af buske af enebær. Kalk-
indholdet i jorden er normalt ret højt, enten i klitten eller i det underliggende 
jordlag, som enens rødder kan nå. Naturtypen kan indgå i mosaikvegetation 
med grå klit/grønsværklit, dværgbuskområder, andre slags krat eller træbe-
stande i klitter samt med fugtige klitlavninger. 

I perioden 2011-2013 er registreret 137 prøvefelter med naturtypen, hvoraf 
76 % ligger inden for habitatområderne.  

 
Endelig er frekvensen af de to hyppigste invasive vedplanter, rynket rose og 
bjergfyr (se Bruus m.fl. 2010) inddraget som udtryk for opretholdelsen af et 
plantesamfund med naturligt hjemmehørende arter på længere sigt. Såfremt 
der forekommer rynket rose eller bjergfyr i et vegetationsplot, vil plottet 
dumpe på såvel det lempede som det skærpede kriterie, som i dette tilfælde 
er ens og sat til >0. Forekomsten af invasive arter kan medføre en væsentlig 
risiko for, at de hjemmehørende arter fortrænges. Generelt er det en meget 
begrænset andel af arealet inden for habitatområderne, hvor der forekom-
mer bjergfyr, mens arten er mere udbredt i klitlavninger uden for habitat-
områderne. Rynket rose kun findes i ganske få prøvefelter.  

Tabel 3.6. Oversigt over udvalgte indikatorers fordeling inden for og uden for habitatområderne. For hver indikator er vist, om 

beregningerne er foretaget på plot eller stationsniveau samt det skærpede (S) og lempede (L) kriterium. Der er vist antal plots 

(n) samt andelen heraf, der opfylder hhv. det skærpede og lempede kriterium. U betegner antal procent, som ikke opfylder det 

lempede kriterie. 

2250  Niveau Kriterium Inden for habitatområder Uden for habitatområder 

Indikatorer   S L N= S L U N= S L U 

Bjergfyr (%) Plot >0 >0 104 94 94 6 33 64 64 36 

Rynket rose (%) Plot >0 >0 104 98 98 2 33 98 98 2 

Ellenbergs næringsratio  Plot 0,65 0,75 104 5 38 62 33 24 57 43 
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Ellenberg´s næringsratio er valgt som indikator for klitlavningernes næ-
ringsstofstatus. Næringsratioen er et udtryk for, om der er en overhyppig-
hed af næringselskende arter, i forhold til hvad man skulle forvente ud fra 
områdets surhedsgrad (Andersen m.fl. 2013). Prøvefelter med en næringsra-
tio under 0,65 vurderes at være domineret af nøjsomme arter, mens værdier 
over 0,75 indikerer, at mere næringselskende arter er fremherskende i vege-
tationsdækket. Prøvefelterne uden for habitatområderne har generelt en la-
vere næringsratio end inden for og dermed en bedre næringsstofstatus.  

3.7 Våd hede med klokkelyng (4010) 
Naturtypen findes uden for kystklit og højmose på fugtige til våde arealer 
og har en vegetation præget af dværgbuske og/eller lave pors, ofte med et 
stort indslag af blåtop. Klokkelyng eller pors præger i nogle tilfælde natur-
typen, men det kan også være rosmarinlyng, mosebølle, blåbær, hedelyng, 
revling, tranebær eller blandinger heraf. Naturtypen findes på mineralsk 
jordbund, lyngmor eller tørv.  

I perioden 2011-2013 er registreret 539 prøvefelter med naturtypen, hvoraf 
50 % ligger inden for habitatområderne.  

  
Endelig er frekvensen af bjergfyr (se Bruus m.fl. 2010) inddraget som udtryk 
for opretholdelsen af et plantesamfund med naturligt hjemmehørende arter 
på længere sigt. Såfremt der forekommer bjergfyr i et vegetationsplot, vil 
plottet dumpe på såvel det lempede som det skærpede kriterie, som i dette 
tilfælde er ens og sat til >0. Forekomsten af invasive arter kan medføre en 
væsentlig risiko for, at de hjemmehørende arter fortrænges. Der er ingen 
forskel på dækningsgraden af bjergfyr inden for og uden for habitatområ-
derne. Generelt er det en meget begrænset andel af prøvefelterne, hvor der 
forekommer bjergfyr.  

pH er udvalgt som indikator, idet mange karakteristiske urter forsvinder fra 
vegetationsdækket på stærkt sure jorder. Tillige påvirker lav pH en lang 
række økologiske processer såsom nedbrydning, næringsstofkredsløb, ud-
vaskning m.m. samt øger koncentrationerne af toksiske metaller (Strandberg 
m. fl., 2012). Ved pH under 3 øges det toksiske niveau markant, samtidig 
med en øget immobilisering af næringsstoffer og en nedsat nedbrydning af 
det organiske materiale. Ved pH over 3,5 er de nævnte processer ikke frem-
herskende. Alle prøvefelter består det lempede kriterie i begge områder.  

Tabel 3.7. Oversigt over udvalgte indikatorers fordeling inden for og uden for habitatområderne. For hver indikator er vist, om 

beregningerne er foretaget på plot eller stationsniveau samt det skærpede (S) og lempede (L) kriterium. Der er vist antal plots 

(n) samt andelen heraf, der opfylder hhv. det skærpede og lempede kriterium. U betegner antal procent, som ikke opfylder det 

lempede kriterie. 

4010 Niveau Kriterium Inden for habitatområder Uden for habitatområder 

Indikatorer    S L N= S L U N= S L U 

Bjergfyr (%) Plot >0 >0 267 83 83 17 272 85 85 15 

Ellenbergs næringsratio Plot 0,65 0,75 267 28 73 27 272 32 67 33 

N i løv Plot 1,4 1,6 267 79 98 2 260 63 92 8 

Klokkelyng (%) Plot 30 10 267 18 62 38 272 40 69 31 

Ellenbergs fugtighed Plot  7 6 267 100 100 0 272 100 100 0 

pH Plot 3,5 3,0 20 94 100 0 20 77 100 0 
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Ellenberg´s næringsratio samt kvælstofindholdet i skudspidser af dværgbu-
ske er valgt som indikatorer for de våde heders næringsstofstatus. Nærings-
ratioen er et udtryk for, om der er en overhyppighed af næringselskende ar-
ter, i forhold til hvad man skulle forvente ud fra områdets surhedsgrad (An-
dersen m.fl. 2013). Prøvefelter med en næringsratio under 0,65 vurderes at 
være domineret af nøjsomme arter, der giver god plads til en rig flora, mens 
værdier over 0,75 indikerer, at mere næringselskende arter er fremherskende 
i vegetationsdækket. Der er ikke nogen umiddelbar forskel på næringsratio 
inden for og uden for habitatområderne, og omkring 70 % af prøvefelterne 
består således det lempede kriterie.  

Mængden af kvælstof i årsskud af revling og hedelyng er udtryk for hedernes 
umiddelbare påvirkning fra luften (Søchting, 1995), og den indirekte påvirk-
ning ved mobilisering af jordens kvælstofpulje. Det vurderes, at prøvefelter 
med mindre end 1,4 % N i årsskud af dværgbuske ikke har modtaget væsent-
lige mængder kvælstof fra luften og jordens kvælstofpulje, mens arealer med 
kvælstofværdier over 1,6 % i dværgbuske med rimelig sikkerhed modtager så 
store mængder kvælstof, at dominans af nøjsomme arter ikke vil kunne opret-
holdes på længere sigt. I begge områder består den største andel af prøvefel-
terne det skærpede kriterie og kun få procent dumper det lempede.   

Dækningsgraden af klokkelyng er faldet signifikant i perioden 2004-2009 
(Bruus m.fl., 2010) og (Strandberg m. fl., 2012). Det skærpede kriterie er sat 
til en dækning større end 30 %, hvilket svarer til dækningen af klokkelyng 
på de intensive stationer i 2004, mens det lempede kriterie er 10 %. Upubli-
cerede data (Strandberg m.fl., 2011) viser, at nedgangen i dækningen af 
klokkelyng var startet og er formentlig accelereret siden midten af 1990érne. 
Dækningen af klokkelyng er højest uden for habitatområderne med såvel 
langt højere andel af prøvefelter, der opfylder det skærpede kriterie, som 
færre, der dumper det lempede kriterie.  

Ellenbergs indikatorværdi for fugtighed er valgt som indikator for ændrin-
ger af de hydrologiske forhold i våd hede. Arealer med våd hede domineret 
af klokkelyng forekommer altid inden for et relativt afgrænset hydrologisk 
regime defineret af et svagt svingende øverste grundvandsspejl (Rutter, 
1955). Ifølge Rutter er dækningen med klokkelyng negativt korreleret til hy-
drologiske udsving og kræver derfor mere konstante fugtighedsforhold. 
Den skærpede kriterieværdi for fugtighed er derfor sat til 7 og den lempede 
værdi til 6. I begge områder består alle prøvefelter det skærpede kriterie, 
hvilket tyder på en relativt høj fugtighed i de våde heder.  

3.8 Tør hede (4030) 
Vegetation på tør bund præget af dværgbuske og ret artsfattig. Tør dværg-
buskhede udvikles oftest på sandet og udvasket, næringsfattig og sur jord. 
Vegetationen udvikles bedst i egne med ret høj nedbør. 

I perioden 2011-2013 er registreret 1442 prøvefelter med naturtypen, hvoraf 
53 % ligger inden for habitatområderne.  
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Endelig er frekvensen af bjergfyr (se Bruus m.fl. 2010) inddraget som udtryk 
for opretholdelsen af et plantesamfund med naturligt hjemmehørende arter 
på længere sigt. Såfremt der forekommer bjergfyr i et vegetationsplot, vil 
plottet dumpe på såvel det lempede som det skærpede kriterie, som i dette 
tilfælde er ens og sat til >0. Forekomsten af invasive arter kan medføre en 
væsentlig risiko for, at de hjemmehørende arter fortrænges.  Der er lidt flere 
prøvefelter, der består det lempede såvel som det skærpede kriterie inden 
for habitatområderne.         

Mængden af kvælstof i årsskud af revling og hedelyng er udtryk for heder-
nes umiddelbare påvirkning fra luften (Søchting, 1995) og den indirekte på-
virkning ved mobilisering af jordens kvælstofpulje. Det vurderes, at prøve-
felter med mindre end 1,4 % N i årsskud af dværgbuske ikke har modtaget 
væsentlige mængder kvælstof fra luften og jordens kvælstofpulje, mens are-
aler med kvælstofværdier over 1,6 % i dværgbuske med rimelig sikkerhed 
modtager så store mængder kvælstof, at dominans af nøjsomme arter ikke 
vil kunne opretholdes på længere sigt. Omtrent 80 % af prøvefelterne består 
det lempede kriterie for kvælstofindhold i løvet, og der er ikke den store for-
skel på næringsstatus inden for eller uden for habitatområderne. 

pH er udvalgt som indikator, idet mange karakteristiske urter forsvinder fra 
vegetationsdækket på stærkt sure jorder. Tillige påvirker det lave pH en 
lang række økologiske processer så som nedbrydning, næringsstofkredsløb, 
udvaskning m.m. samt øger koncentrationerne af toksiske metaller (Strand-
berg m. fl., 2012. Ved pH under 3 øges det toksiske niveau markant, og der 
sker en øget immobilisering af næringsstoffer tillige med en nedsat ned-
brydning af det organiske materiale. Ved pH over 3,5 er de nævnte proces-
ser ikke fremherskende.  Kun få procent af prøvefelterne dumper det lem-
pede kriterie.  

Jordbundens C/N-forhold er en vigtig indikator for jordbundens evne for 
tilbageholdelse af næringsstoffer, regulering af pH, nedbrydnings- og mine-
raliseringsforhold m.m. Et højt C/N forhold kan bl.a. immobilisere kvælstof 
i de øverste organiske jordlag og beskytte et naturareal mod næringsbelast-
ning. Det vurderes, at et C/N–forhold over 30 i den øverste del af morlaget 
indikerer, at et hedeareal nyder en god beskyttelse mod kvælstofpåvirkning, 
mens heder med værdier under 20 ikke immobiliserer større mængder 
kvælstof i morlaget. Der er lidt flere prøvefelter, der består begge kriterier 
uden for habitatområderne.  

Tabel 3.8. Oversigt over udvalgte indikatorers fordeling inden for og uden for habitatområderne. For hver indikator er vist, om 

beregningerne er foretaget på plot eller stationsniveau samt det skærpede (S) og lempede (L) kriterium. Der er vist antal plots 

(n) samt andelen heraf, der opfylder hhv. det skærpede og lempede kriterium. U betegner antal procent, som ikke opfylder det 

lempede kriterie. 

4030 Niveau Kriterium Inden for habitatområder Uden for habitatområder 

Indikatorer    S L N= S L U N= S L U 

Bjergfyr (%) Plot >0 >0 761 97 97 3 661 85 85 15 

N i løv Plot 1,4 1,6 753 42 78 22 612 46 87 13 

pH Plot 3,5 3 687 32 96 4 640 26 97 3 

C/N Plot 30 20 761 3 8 92 661 10 18 82 

Vedplanter over 1 m (%) Plot 1 5 761 75 86 14 761 52 68 32 
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Til vurdering af struktur og funktion for tør hede er dækningen af vedplan-
ter over 1 meter udvalgt som indikator for omfanget af forstyrrelser i form af 
græsning, slåning og brand. Det vurderes, at arealer med en vedplantedæk-
ning under 1 % er potentielle levesteder for en lang række arter knyttet til 
heder med et åbent plantedække, og at arealer med større islæt af træer og 
buske (over 5 % dækning) har en ringere værdi for en væsentlig del af natur-
typens dyr og planter. Som med dækningsgraden af bjergfyr er der markant 
flere prøvefelter, der består de to kriterieniveauer inden for end uden for 
habitatområderne.   

3.9 Tørt kalksandsoverdrev (6120) 
Overdrev knyttet til meget tør og varm kalkholdig sandjord, ofte på sydvend-
te skrænter. Græsning er ikke altid nødvendig for at opretholde naturtypen, 
fordi den lette og løse jord ved erosion kan holde vegetationen åben. Der er of-
te synlig bar jord mellem planterne og stort indslag af enårige arter. Den na-
turlige tørhed og jordens urolighed har været nok til at holde vegetationen 
åben, hvilket med den øgede eutrofiering via atmosfærisk tilførsel muligvis 
ikke længere vil være tilfældet uden græsning eller anden naturpleje. 

I perioden 2011-2013 er registreret 176 prøvefelter med naturtypen, hvoraf 
52 % ligger inden for habitatområderne.  

 
Tørt kalksandsoverdrev er en ekstremt lys- og varmekrævende naturtype, og i 
optimal tilstand er vegetationen åben med blottet bund med mulighed for re-
generation af de lavtvoksende pionerarter, der er knyttet til dette levested. Til 
vurdering af struktur og funktion på tørt kalksandsoverdrev er Ellenberg´s 
næringsratio udvalgt som indikator for overdrevenes næringsstofstatus. Næ-
ringsratioen er et udtryk for, om der er en overhyppighed af næringselskende 
arter, i forhold til hvad man skulle forvente ud fra områdets surhedsgrad 
(Andersen m.fl. 2013). Prøvefelter med en næringsratio under 0,65 vurderes at 
have rig floristisk sammensætning, mens værdier over 0,75 indikerer, at næ-
ringselskende arter er fremherskende i overdrevsvegetationen. Analyserne 
peger på, at vegetationen inden for habitatområderne kun i mindre grad er 
domineret af næringselskende arter. Således består 99 % overdrevsstationerne 
det lempede kriterium for næringsratio, hvoraf over 60 % består det skærpede 
kriterium. Uden for habitatområderne består kun 17 % det skærpede kriteri-
um, og knap en tredjedel dumper det lempede kriterium.  

Vegetationshøjden og forekomsten af bar jord er udvalgt som indikatorer for 
omfanget af især græsning på overdrevsstationerne. Det vurderes, at arealer 
med en vegetationshøjde under 10 cm og med forekomst af mere end 15 % 
blottet mineraljord er potentielle levesteder for en lang række arter knyttet til 

Tabel 3.9. Oversigt over udvalgte indikatorers fordeling inden for og uden for habitatområderne. For hver indikator er vist, om 

beregningerne er foretaget på plot eller stationsniveau samt det skærpede (S) og lempede (L) kriterium. Der er vist antal plots 

(n) samt andelen heraf, der opfylder hhv. det skærpede og lempede kriterium. U betegner antal procent, som ikke opfylder det 

lempede kriterie. 

6120 Niveau Kriterium Inden for habitatområder Uden for habitatområder 

Indikatorer    S L N= S L U N= S L U 

Ellenbergs næringsratio Plot 0,65 0,75 92 68 99 1 84 17 73 27 

Vegetationshøjde (cm) Plot 10 15 92 62 82 18 84 55 74 26 

Indikatorarter Plot 5 3 92 54 88 12 84 12 25 75 

Mineraljord (%) Plot 15 10 92 38 46 54 84 13 37 63 
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den åbne og lavtvoksende vegetation med mange enårige arter. Tørre kalks-
andsoverdrev med højere og tættere vegetation (over 15 cm) og mindre end 10 
% dækning af blottet bund har en ringere værdi for en væsentlig del af natur-
typens dyr og planter. Som det fremgår af Tabel 3.9 har 82 % af prøvefelterne 
en vegetationshøjde under 15 cm inden for habitatområderne, og næsten den 
samme fordeling gør sig gældende uden for områderne. Knap 40 % af prøve-
felterne består det skærpede kriterie for blottet sand inden for habitatområ-
derne. Kun 13 % af prøvefelterne uden for habitatområderne kan klare dette 
kriterium. Der er således en lavtvoksende og åben vegetation i en større andel 
af prøvefelterne og dermed også et større potentiale for regeneration af de ka-
rakteristiske enårige planter inden for habitatområderne end uden for. 

Endelig er antal indikatorarter valgt som et udtryk for overdrevenes værdi 
som levested for sårbare og truede overdrevsplanter. For naturtypen strand-
eng er udvalgt 24 indikatorarter fordelt på 21 bredbladede urter og 3 græsser 
(Ejrnæs m.fl. 2009), og det vurderes, at tørre kalksandsoverdrev med mere 
end 5 indikatorarter pr. prøvefelt (i gennemsnit for alle prøvefelter på en sta-
tion) har en rig floristisk sammensætning, og at et gennemsnit på mindre 
end 3 tyder på en forarmet floristisk sammensætning. Knap 90 % af prøve-
felterne består det lempede kriterium inden for habitatområderne mod kun 
25 % uden for områderne.  

3.10 Kalkoverdrev (6210) 
Den del af dansk overdrevsvegetation, inklusive skrænter og krat, som er 
ekstensivt drevet og vokser på mere eller mindre kalkrig bund. Typen rum-
mer talrige undertyper og skal opfattes ganske bredt. Der skal som regel ha-
ve været græsset, selvom græsning kan være ophørt for en del år siden.. 
Med ekstensivt drevet menes, at florasammensætningen ikke er forarmet 
grundet gødskning, sprøjtning eller omlægning. 

I perioden 2011-2013 er registreret 1780 prøvefelter med naturtypen, hvoraf 
40 % ligger inden for habitatområderne.  

 
Vegetationshøjden og dækningen af vedplanter over 1 meter er udvalgt som 
indikatorer for omfanget af naturlige forstyrrelser særligt i form af græsning. 
Det vurderes, at arealer med en vegetationshøjde under 15 cm og en ved-
plantedækning under 5 % er potentielle levesteder for en lang række arter 
knyttet til den lysåbne vegetation, og at en højere og tættere vegetation (over 
25 cm) med større islæt af træer og buske (over 10 % dækning) har en ringe-
re værdi for en væsentlig del af naturtypens dyr og planter. Analyserne vi-

Tabel 3.10.  Oversigt over udvalgte indikatorers fordeling inden for og uden for habitatområderne. For hver indikator er vist, om 

beregningerne er foretaget på plot eller stationsniveau samt det skærpede (S) og lempede (L) kriterium. Der er vist antal plots 

(n) samt andelen heraf, der opfylder hhv. det skærpede og lempede kriterium. U betegner antal procent, som ikke opfylder det 

lempede kriterie. 

6210 Niveau Kriterium Inden for habitatområder Uden for habitatområder 

Indikatorer    S L N= S L U N= S L U 

Vegetationshøjde (cm) Plot 15 25 719 52 74 26 1061 48 74 26 

Vedplanter over 1 m (%) Plot 5 10 719 78 84 16 1061 73 80 20 

Ellenbergs næringsratio Plot 0,7 0,8 719 46 81 19 1061 31 73 27 

Fosfortal Plot 1 1,5 703 41 62 38 1004 45 72 28 

Antal indikatorarter Station 5 3 719 31 68 32 1061 16 42 58 
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ser, at de naturlige forstyrrelser er nogenlunde lige udbredte inden for som 
uden for habitatområderne.  

Ellenberg´s næringsratio og jordbundens fosforindhold er valgt som indika-
torer for overdrevenes næringsstofstatus. Næringsratioen er et udtryk for, 
om der er en overhyppighed af næringselskende arter, i forhold til hvad 
man skulle forvente ud fra områdets surhedsgrad (Andersen m.fl. 2013). 
Prøvefelter med en næringsratio under 0,7 rummer flere nøjsomme arter, 
mens værdier over 0,8 indikerer, at næringselskende arter er fremherskende 
i overdrevsvegetationen. Der er en større andel af prøvefelterne, der består 
de skærpede kriterier for de to indikatorer for næringsstofstatus inden for 
habitatområderne end uden for.  

Endelig er antal indikatorarter valgt som et udtryk for overdrevenes værdi 
som levested for sårbare og truede overdrevsplanter. For naturtypen kalk-
overdrev er udvalgt 30 indikatorarter fordelt på 26 bredbladede urter, heraf 5 
orkidéer, 3 græsser og 1 star (Ejrnæs m.fl. 2009), og det vurderes, at overdrev 
med en rig floristisk sammensætning skal have mere end 5 indikatorarter pr. 
prøvefelt (i gennemsnit for alle prøvefelter på en station), og at et gennemsnit 
på mindre end 3 tyder på en forarmet floristisk sammensætning. Knap 70 % af 
prøvefelterne inden for habitatområder består det lempede kriterium, mens 
ca. 40 % består det lempede kriterium uden for områderne, hvilket peger på, 
at den floristiske sammensætning er bedre inden for habitatområderne.  

3.11 Surt overdrev (6230) 
Den del af dansk overdrevsvegetation (inklusive græshede), som er eksten-
sivt drevet og vokser på mere eller mindre sur bund, og som danner sam-
menhængende vegetation domineret af flerårige arter, herunder krat eller 
buske. Typen omfatter succesionstrin af heder, hvor bølget bunke dominerer 
- dog eksklusiv områder præget af dværgbuske. Typen rummer talrige un-
dertyper (bl.a. katteskæg-, hvene/svingel- og sand-star- dominerede typer) 
og skal opfattes ganske bredt, idet der dog skal have været kontinuitet i for-
holdene i en årrække. Med ekstensivt drevet menes her, at florasammensæt-
ningen ikke er forarmet grundet overgræsning, tilgroning, gødskning, 
sprøjtning eller omlægning. 

I perioden 2011-2013 er registreret 1818 prøvefelter med naturtypen, hvoraf 
49 % ligger inden for habitatområderne.  

 

Tabel 3.11. Oversigt over udvalgte indikatorers fordeling inden for og uden for habitatområderne. For hver indikator er vist, om 

beregningerne er foretaget på plot eller stationsniveau samt det skærpede (S) og lempede (L) kriterium. Der er vist antal plots 

(n) samt andelen heraf, der opfylder hhv. det skærpede og lempede kriterium. U betegner antal procent, som ikke opfylder det 

lempede kriterie. 

6230 Niveau Kriterium Inden for habitatområder Uden for habitatområder 

Indikatorer    S L  S L U  S L U 

Vegetationshøjde (cm) Plot 15 25 894 70 95 5 924 72 92 8 

Vedplanter over 1 m (%) Plot 5 10 894 84 89 11 924 82 88 12 

Ellenbergs næringsratio Plot 0,7 0,8 894 35 82 18 924 26 73 27 

Fosfortal Plot 1 1,5 874 23 50 50 893 23 54 46 

Antal indikatorarter Station 3,5 3,0 894 44 57 43 924 40 56 44 
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Til vurdering af struktur og funktion for surt overdrev er vegetationshøjden 
og dækningen af vedplanter over 1 meter udvalgt som indikatorer for om-
fanget af naturlige forstyrrelser, særligt i form af græsning. Det vurderes, at 
arealer med en vegetationshøjde under 15 cm og en vedplantedækning un-
der 5 % er potentielle levesteder for en lang række arter knyttet til den lys-
åbne vegetation, og at en højere og tættere vegetation (over 25 cm) med stør-
re islæt af træer og buske (over 10 % dækning) har en ringere værdi for en 
væsentlig del af naturtypens dyr og planter. For begge områder viser analy-
serne, at mere end 70 % af arealet med surt overdrev har en vegetationshøj-
de under det skærpede kriterium, og at knap 10 % har en vegetationshøjde 
over det lempede kriterium på 25 cm. Ligeledes for begge områder består 
over 80 % det skærpede kriterie for vedplantedækningen, og ca. 10 % dum-
per. Det tyder på, at græsning er ret udbredt på de sure overdrev både inden 
for og uden for habitatområderne. 

Ellenberg´s næringsratio og jordbundens fosforindhold er valgt som indika-
torer for overdrevenes næringsstofstatus. Næringsratioen er et udtryk for 
om der er en overhyppighed af næringselskende arter, i forhold til hvad 
man skulle forvente ud fra områdets surhedsgrad (Andersen m.fl. 2013). 
Prøvefelter med en næringsratio under 0,7 vurderes at have en større andel 
af nøjsomme arter, mens værdier over 0,8 indikerer, at næringselskende ar-
ter er fremherskende i overdrevsvegetationen. Der er en svag overvægt af 
prøvefelter, der består det skærpede kriterie inden for habitatområder og 
som dumper det lempede i forhold til uden for habitatområderne. Mængden 
af plantetilgængeligt fosfor i jorden giver en indikation på, om overdrevene 
har været eller bliver gødsket. Prøvefelter med fosforværdier under 1 har 
med stor sandsynlighed ikke været opdyrket, mens arealer med fosforvær-
dier over 1,5 med rimelig sikkerhed har været intensivt udnyttet. Fosfortal-
lene fordeler sig ens inden for og uden for habitatområderne.  

Endelig er antal indikatorarter valgt som et udtryk for overdrevenes værdi 
som levested for sårbare og truede overdrevsplanter. For naturtypen surt 
overdrev er udvalgt 28 indikatorarter fordelt på 22 bredbladede urter, heraf 3 
orkidéer, 4 græsser og 2 halvgræsser (Ejrnæs m.fl. 2009), og det vurderes, at 
overdrev med mere end 3,5 indikatorarter pr. prøvefelt (i gennemsnit for alle 
prøvefelter på en station) sandsynligvis har større diversitet, og at et gennem-
snit på mindre end 3 tyder på en forarmet floristisk sammensætning. Lidt un-
der halvdelen af arealet for begge områders vedkommende har flere indika-
torarter end det skærpede kriterium, mens lidt over 40 % af overdrevsarealet 
har færre indikatorarter end det lempede kriterie for begge områder.  

3.12 Tidvis våd eng (6410) 
Næringsfattige græs-urte-samfund på tidvis fugtig, våd eller oversvømmet 
bund. Et fællestræk er, at de er for fugtige til at være overdrev og for tørre til 
at være mose eller kær. Der er oftest tale om sæsonbetinget variation i fug-
tigheden, men variationer over længere tidsrum kan også være grundlag for 
naturtypen. Om sommeren fremtræder typen ofte som helt tør græs-urte-
vegetation med fx mangeblomstret frytle, tormentil og djævelsbid. På kal-
krig bund udvikles artsrige samfund med arter fælles med bl.a. rigkær, 
mens der på kalkfattig bund er tale om mere eller mindre fugtig mager 
græs-urtevegetation med færre arter. Typen danner ofte overgangen mellem 
vådbundstyper og overdrev eller hede. Jordbunden kan være sand, tørv el-
ler blandet med både ler og silt. 
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I perioden 2011-2013 er registreret 813 prøvefelter med naturtypen, hvoraf 
43 % ligger inden for habitatområderne.  

Vegetationshøjden og dækningen af vedplanter over 1 meter er udvalgt som 
indikatorer for omfanget af naturlige forstyrrelser, særligt i form af græsning 
og tidvise oversvømmelser. Det vurderes, at arealer med en vegetationshøj-
de under 25 cm og en vedplantedækning under 1 % er potentielle levesteder 
for en lang række arter knyttet til den lysåbne vegetation, og at et højere og 
tættere vegetation (over 35 cm) med større islæt af træer og buske (over 5 % 
dækning) har en ringere værdi for en væsentlig del af naturtypens dyr og 
planter. For begge parametre viser analyserne, at der er flere naturlige for-
styrrelser inden for end uden for habitatområderne.  

Ellenberg´s næringsratio er valgt som indikatorer for engenes næringsstof-
status. Næringsratioen er et udtryk for, om der er en overhyppighed af næ-
ringselskende arter, i forhold til hvad man skulle forvente ud fra områdets 
surhedsgrad (Andersen m.fl. 2013). Prøvefelter med en næringsratio under 
0,75 vurderes at have en mere næringsfattig plantesammensætning, mens 
værdier over 0,85 indikerer, at næringselskende arter er fremherskende i 
engvegetationen. Som for de ovennævnte parametre er der flere prøvefelter, 
der har en lavere næringsratio og dermed en mere næringsfattig sammen-
sætning af vegetationen inden for habitatområderne.  

3.13 Aktiv højmose (7110) 
Højmoser er kendetegnet ved, at der er opbygget så meget tørv, at mosen 
ikke har forbindelse med grundvandet i den underliggende jordbund og 
derfor kun modtager regnvand. Tørvelaget opretholder et såkaldt ’sekun-
dært vandspejl’, og højmosen er kalkfattig, sur og naturligt næringsfattig. En 
højmose kan skematisk opdeles i tre særskilte enheder, som alle er omfattet 
af naturtypen, så længe mosen er aktiv og arealet ikke skovbevokset: højmo-
sefladen, randen og laggen. Kun få arter af karplanter og mosser er speciali-
serede til at trives i fladens ekstremt næringsfattige, sure og våde miljø. Den 
åbne centrale højmoseflade er domineret af tørvemosser og dværgbuske, og 
er den eneste danske terrestriske naturtype, som ikke indeholder græsarter. 
Betegnelsen 'aktiv' henviser til, at der skal foregå en aktiv tørveopbygning 
på højmosefladen. 

I perioden 2011-2013 er registreret 126 prøvefelter med naturtypen, hvoraf 
98 % ligger inden for habitatområderne.  

 

 

Tabel 3.12. Oversigt over udvalgte indikatorers fordeling inden for og uden for habitatområderne. For hver indikator er vist, om 

beregningerne er foretaget på plot eller stationsniveau samt det skærpede (S) og lempede (L) kriterium. Der er vist antal plots 

(n) samt andelen heraf, der opfylder hhv. det skærpede og lempede kriterium. U betegner antal procent, som ikke opfylder det 

lempede kriterie. 

6410 Niveau Kriterium Inden for habitatområder Uden for habitatområder 

Indikatorer    S L N= S L U N= S L U 

Vegetationshøjde (cm) Plot 25 35 347 59 81 19 466 42 62 38 

Vedplanter over 1 m (%) Plot 1 5 347 77 86 14 466 57 70 30 

Ellenbergs næringsratio Plot 0,75 0,85 347 33 82 18 466 22 67 33 
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Der er kun registreret 3 prøvefelter uden for habitatområderne og det er ikke 
muligt at sammenligne indikatorernes fordeling inden for og uden for habi-
tatområderne.  

Dækningen af vedplanter over 1 meter er udvalgt som indikator for, om 
højmosen har en træfri overflade og dermed en intakt hydrologi. Fravær af 
høje vedplanter vurderes at være en forudsætning for, at højmoserne kan 
opretholdes på lang sigt, og en dækning af træer og buske over 1 % kan in-
dikere en begyndende udtørring Analyserne viser, at tre ud af fire prøvefel-
ter med aktiv højmose ikke har høje vedplanter, og at 16 % har en større 
dækning med vedplanter end 1 %.  

Ellenberg´s næringsratio og kvælstofindholdet i sphagnummosser er valgt 
som indikatorer for højmosernes næringsstofstatus. Næringsratioen er et ud-
tryk for, om der er en overhyppighed af næringselskende arter, i forhold til 
hvad man skulle forvente ud fra områdets surhedsgrad (Andersen m.fl. 
2013). Prøvefelter med en næringsratio under 0,6 indikerer overvægt af nøj-
somme arter, mens værdier over 0,7 indikerer, at de næringsfølsomme arter 
er under pres fra mere konkurrencestærke arter. Analyserne peger på, at der 
er islæt af konkurrencestærke arter på 20 % af prøvefelterne, og at 28 % har 
dominans af de ekstremt næringsfølsomme arter, der hører til naturtypen.  

Mængden af kvælstof i sphagnummosserne er et udtryk for højmosens 
umiddelbare kvælstofpåvirkning fra luften (Søchting, 1995). Det vurderes, at 
prøvefelter med kvælstofværdier under 1,1 % N ikke har modtaget væsent-
lige mængder kvælstof fra luften, mens arealer med kvælstofværdier over 
1,3 % N med rimelig sikkerhed modtager større mængder kvælstof. Over 80 
% af prøvefelterne inden for habitatområderne består det skærpede kriterie 
for kvælstofindhold i mos.   

På højmoser med uforstyrret hydrologi og et naturligt lavt næringsstofni-
veau forekommer græsser ikke i vegetationen. Dækningen af græsser er der-
for valgt som et udtryk for, om højmosen er næringsbelastet og/eller afvan-
det. En aktiv højmose med tørveopbygning forudsætter fravær af græsser, 
og et gennemsnit på mere end 5 % græsser tyder på en begyndende udtør-
ring og dermed mineralisering. Der er fravær af græsser på en knap to tred-
jedele af højmosearealet inden for habitatområderne.   

 

Tabel 3.13. Oversigt over udvalgte indikatorers fordeling inden for og uden for habitatområderne. For hver indikator er vist, om 

beregningerne er foretaget på plot eller stationsniveau samt det skærpede (S) og lempede (L) kriterium. Der er vist antal plots 

(n) samt andelen heraf, der opfylder hhv. det skærpede og lempede kriterium. U betegner antal procent, som ikke opfylder det 

lempede kriterie. 

7110 Niveau Kriterium Inden for habitatområder Uden for habitatområder 

Indikatorer    S L N= S L U N= S L U 

Vedplanter over 1 m (%) Plot 0 1 123 74 84 16 3 33 67 33 

Ellenbergs næringsratio Plot 0,6 0,7 123 28 80 20 3 0 67 33 

N i tørvemos (%) Plot 1,1 1,3 123 83 83 17 3 67 67 33 

Dækning af græsser (%) Station 0 5 123 62 16 22 3 33 33 67 
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3.14 Hængesæk (7140) 
Naturtypens fællestræk er, at den flyder i vand - eller oprindelig er startet 
flydende i vand. Hængesæk dannes oftest ved kanten af søer og vandhuller, 
herunder tørvegrave, men kan også findes i rolige vandløbsafsnit, i forbin-
delse med kildevæld, eller i lavninger i kær og hede. Mosser udgør ofte en 
væsentlig del af vegetationen, og i sene successionsstadier indvandrer buske 
og træer. Når vegetationen skifter til skov eller krat (> 50 % dækning af ved-
planter), er det ikke længere denne naturtype, mens de andre successions-
stadier hører med til typen.  

I perioden 2011-2013 er registreret 744 prøvefelter med naturtypen, hvoraf 
44 % ligger inden for habitatområderne.  

Der er overvåget 744 prøvefelter med naturtypen i perioden 2011-2013, 
hvoraf 44 % ligger inden for habitatområderne. Der indgår således 328 per-
manente prøvefelter registreret inden for habitatområderne og 416 uden for 
habitatområderne.  

 
Naturtypen hængesæk er defineret ud fra dens dannelseshistorie og omfat-
ter en række forskellige plantesamfund, herunder tagrørsdomineret hænge-
sæk med dunhammer og kærmysse og næringsfattig sphagnumhængesæk, 
hvilket gør det vanskeligt at udpege velegnede indikatorer for naturtypens 
struktur og funktion. Dækningen af vedplanter over 1 meter er valgt som 
indikator for naturtypens successionsstadie samt påvirkning af næringsstof-
fer og afvanding. Våde og næringsfattige hængesække har sjældent en høj 
dækning af vedplanter, og det vurderes, at arealer med en vedplantedæk-
ning under 5 % er potentielle levesteder for arter knyttet til de tidlige succes-
sionstadier med et åbent plantedække, og at arealer med større islæt af træer 
og buske (over 10 % dækning) har en ringere værdi for en væsentlig del af 
naturtypens dyr og planter. Som det fremgår af Tabel 3.14 består knap 70 % 
af prøvefelterne kriterierne i begge områder, hvilket tyder på, at plantedæk-
ket er relativt lysåbent både inden for og uden for habitatområderne.     

Ellenberg´s næringsratio er valgt som indikator for hængesækkenes nærings-
stofstatus. Næringsratioen er et udtryk for, om der er en overhyppighed af 
næringselskende arter, i forhold til hvad man skulle forvente ud fra områdets 
surhedsgrad (Andersen m.fl. 2013). Prøvefelter med en næringsratio under 0,7 
vurderes at være domineret af nøjsomme arter, mens værdier over 0,8 indike-
rer, at mere næringselskende arter er fremherskende i vegetationsdækket. An-
tallet af prøvefelter, der består det skærpede kriterie, er større uden for habi-
tatområderne, hvilket tyder på en bedre næringsstatus uden for.  

Tabel 3.14. Oversigt over udvalgte indikatorers fordeling inden for og uden for habitatområderne. For hver indikator er vist, om 

beregningerne er foretaget på plot eller stationsniveau samt det skærpede (S) og lempede (L) kriterium. Der er vist antal plots 

(n) samt andelen heraf, der opfylder hhv. det skærpede og lempede kriterium. U betegner antal procent, som ikke opfylder det 

lempede kriterie. 

7140 Niveau Kriterium Inden for habitatområder Uden for habitatområder 

Indikatorer    S L N= S L U N= S L U 

Vedplanter over 1 m (%) Plot 5 10 328 67 75 25 416 69 77 23 

Ellenbergs næringsratio Plot 0,7 0,8 328 29 76 24 416 39 80 20 

Antal indikatorarter Station 4,5 3,5 328 58 79 21 416 51 73 27 

Bjergfyr (%) Plot >0 >0 328 97 97 3 416 95 95 5 
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Antal indikatorarter er valgt som et udtryk for hængesækkenes værdi som 
levested for sårbare og truede planter. For naturtypen klitlavning er udvalgt 
24 indikatorarter fordelt på 10 bredbladede urter, 7 halvgræsser/siv, 2 
dværgbuske, 3 tørvemosser og 2 mosser (Ejrnæs m.fl. 2009), og det vurderes, 
at arealer med mere end 4,5 indikatorarter pr. prøvefelt (i gennemsnit for al-
le prøvefelter på en station) har en større sandsynlighed for en højere artsdi-
versitet, og at et gennemsnit på mindre end 3,5 tyder på en forarmet flori-
stisk sammensætning. Over 50 % af prøvefelterne består det skærpede krite-
rie hos begge områder.  

Endelig er frekvensen af bjergfyr (se Bruus m.fl. 2010) inddraget som udtryk 
for opretholdelsen af et plantesamfund med naturligt hjemmehørende arter 
på længere sigt. Såfremt der forekommer bjergfyr i et vegetationsplot, vil 
plottet dumpe på såvel det lempede som det skærpede kriterie, som i dette 
tilfælde er ens og sat til >0. Forekomsten af invasive arter kan medføre en 
væsentlig risiko for, at de hjemmehørende arter fortrænges.  Generelt fore-
kommer bjergfyr på en meget begrænset andel af arealet med hængesæk. 

3.15 Tørvelavning (7150) 
Pionerplantesamfund på fugtig, blottet tørv eller sand med næbfrø, soldug 
eller liden ulvefod, typisk i lavninger. Sådanne samfund kan udvikles på 
blottet tørv i højmoser, hedemoser og lignende, men også i frost- eller vand-
eroderede partier af fugtige heder og moser og på sand, som er vådt eller 
tidvis oversvømmet. Naturtypen findes fåtalligt og pletvis over det meste af 
landet, og det er typisk ganske små arealer, der dækkes af denne type. 

I perioden 2011-2013 er registreret 195 prøvefelter med naturtypen, hvoraf 
55 % ligger inden for habitatområderne.  

Vegetationshøjden og dækningen af vedplanter over 1 meter er udvalgt som 
indikatorer for naturtypens successionsstadie og omfanget af naturlige for-
styrrelser, særligt i form af erosion og oversvømmelser. Det vurderes, at are-
aler med en vegetationshøjde under 10 cm og uden høje vedplanter er po-
tentielle levesteder for en lang række arter knyttet til pionervegetationen, og 
at en højere og tættere vegetation (over 15 cm) med islæt af træer og buske 
(over 1 % dækning) har en ringere værdi for en væsentlig del af naturtypens 
dyr og planter. For begge områder viser analyserne, at omtrent halvdelen af 
prøvefelterne har en vegetationshøjde under 10 cm. Der er væsentligt flere 
prøvefelter uden for habitatområderne, der har høj vegetation eller fore-
komst af vedplanter, hvilket tyder på, at de naturlige forstyrrelser er mere 
udbredte inden for habitatområderne..  

Tabel 3.15. Oversigt over udvalgte indikatorers fordeling inden for og uden for habitatområderne. For hver indikator er vist, om 

beregningerne er foretaget på plot eller stationsniveau samt det skærpede (S) og lempede (L) kriterium. Der er vist antal plots 

(n) samt andelen heraf, der opfylder hhv. det skærpede og lempede kriterium. U betegner antal procent, som ikke opfylder det 

lempede kriterie. 

7150 Niveau Kriterium Inden for habitatområder Uden for habitatområder 

Indikatorer    S L N= S L B N= S L B 

Vegetationshøjde (cm) Plot 10 15 108 56 86 14 87 52 72 28 

Vedplanter over 1 m (%) Plot 0 1 108 85 88 12 87 66 78 22 

Ellenbergs næringsratio Plot 0,6 0,7 108 50 85 15 87 37 86 14 

Antal indikatorarter Station 2,5 1,5 108 64 91 9 87 21 78 22 

Bjergfyr Plot >0 >0 108 96 96 22 87 82 82 18 
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Ellenberg´s næringsratio er valgt som indikator for tørvelavningernes næ-
ringsstofstatus. Næringsratioen er et udtryk for, om der er en overhyppig-
hed af næringselskende arter, i forhold til hvad man skulle forvente ud fra 
områdets surhedsgrad (Andersen m.fl. 2013). Prøvefelter med en næringsra-
tio under 0,6 indikerer en større sandsynlighed for forekomster af nøjsomme 
arter, mens værdier over 0,7 indikerer, at næringselskende arter er fremher-
skende i vegetationen. Der er en større andel af prøvefelterne inden for habi-
tatområderne, der har en lav næringsstatus end uden for.  

Antal indikatorarter er valgt som et udtryk for tørvelavningernes værdi som 
levested for sårbare og truede overdrevsplanter. For naturtypen er udvalgt 
10 indikatorarter fordelt på 4 bredbladede urter, 4 halvgræsser, 1 græs og 1 
dværgbusk (Ejrnæs m.fl. 2009), og det vurderes, at tørvelavninger med mere 
end 2 indikatorarter pr. prøvefelt (i gennemsnit for alle prøvefelter på en sta-
tion) indikerer en højere diversitet, og at et gennemsnit på mindre end 1 ty-
der på en forarmet floristisk sammensætning. Der er markant flere indika-
torarter i tørvelavninger inden for habitatområderne end uden for.  

Endelig er frekvensen af bjergfyr (se Bruus m.fl. 2010) inddraget som udtryk 
for opretholdelsen af et plantesamfund med naturligt hjemmehørende arter 
på længere sigt. Såfremt der forekommer bjergfyr i et vegetationsplot vil plot-
tet dumpe på såvel det lempede som det skærpede kriterie, som i dette tilfæl-
de er ens og sat til >0. Forekomsten af invasive arter kan medføre en væsentlig 
risiko for, at de hjemmehørende arter fortrænges. Bjergfyr er registreret i væ-
sentligt flere prøvefelter uden for habitatområderne end inden for. 

3.16 Avneknippemose (7210) 
Fugtig eller vådbundsvegetation med stedvis dominans af hvas avneknippe. 
Naturtypen findes oftest ved bredden af småsøer, i moser eller som succes-
sionstrin i ekstensivt udnyttede enge/kær. Tilknyttede småpartier med kær-
vegetation medregnes under definitionen, ligesom der ofte er tilknyttet par-
tier med andre rørsumpsarter - bl.a. tagrør. De fleste voksesteder er kalkri-
ge/rigkær, men sure moser/fattigkær kan også huse denne naturtype. Av-
neknippemoser ses en del steder på Bornholm, bl.a. i Ølene, samt en række 
andre mindre kendte steder, især på øerne. 

I perioden 2011-2013 er registreret 195 prøvefelter med naturtypen, hvoraf 
70 % ligger inden for habitatområderne.  

 
  

Tabel 3.16. Oversigt over udvalgte indikatorers fordeling inden for og uden for habitatområderne. For hver indikator er vist, om 

beregningerne er foretaget på plot eller stationsniveau samt det skærpede (S) og lempede (L) kriterium. Der er vist antal plots 

(n) samt andelen heraf, der opfylder hhv. det skærpede og lempede kriterium. U betegner antal procent, som ikke opfylder det 

lempede kriterie. 

7210 Niveau Kriterium Inden for habitatområder Uden for habitatområder 

Indikatorer    S L N= S L U N= S L U 

Vedplanter over 1 m (%) Plot 5 10 136 67 74 26 59 83 100 0 

Ellenbergs fugtighed Plot 9 8,5 136 100 100 0 59 100 100 0 

Ellenbergs næringsratio Plot 0,75 0,85 136 38 91 9 59 20 93 7 

Dækning af hvas avneknippe (%) Station 30 15 136 87 100 0 59 83 100 0 
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Dækningen af vedplanter over 1 meter og Ellenbergs indikatorværdi for fug-
tighed er valgt som indikator for de hydrologiske forhold i avneknippemo-
serne. I avneknippemoser med uforstyrret hydrologi vil der være dominans 
af arter med præference for meget våde forhold, og dækningen af vedplan-
ter vil være meget begrænset. Det vurderes, at arealer med en vedplante-
dækning under 5 % og en fugtighedsværdi over 9 er potentielle levesteder 
for en lang række arter knyttet til den meget våde og højtvoksende vegetati-
on, og at et større islæt af træer og buske (over 10 % dækning) og en fugtig-
hedsværdi under 8,5 har en ringere værdi for en væsentlig del af naturty-
pens dyr og planter. Analyserne viser, at tilgroningen med vedplanter er 
mere udbredt inden for habitatområderne end uden for, mens fugtigheds-
værdien er høj  på alle lokaliteter.  

Ellenberg´s næringsratio er valgt som indikator for avneknippemosernes 
næringsstofstatus. Næringsratioen er et udtryk for, om der er en overhyp-
pighed af næringselskende arter, i forhold til hvad man skulle forvente ud 
fra områdets surhedsgrad (Andersen m.fl. 2013). Prøvefelter med en næ-
ringsratio under 0,75 vurderes at være domineret af relativt nøjsomme arter, 
der giver god plads til en rigere flora, mens værdier over 0,85 indikerer, at 
næringselskende arter er fremherskende i vegetationsdækket. For begge om-
råder peger analyserne på, at over 90 % af prøvefelterne består det lempede 
kriterie. Inden for habitatområderne består dobbelt så mange prøvefelter det 
skærpede kriterie.  

Endelig er udbredte forekomster af hvas avneknippe en forudsætning for 
naturtypen. 30 % dækning af hvas avneknippe er sat for det skærpede krite-
rie og 15 % for det lempede kriterie. Analyserne viser, at hvas avneknippe 
har en høj dækning både inden for og uden for habitatområderne.   

3.17 Kildevæld (7220) 
Kilder eller væld med kalkholdigt (hårdt) vand, herunder også den tilhø-
rende vældvegetation. Kun i mindre dele af især det vestlige Jylland er van-
det blødt, så kilderne ikke svarer til typen. Kildevæld er generelt små 
(punkt- eller linieformede) og ofte med mosdominerede plantesamfund. I 
skov og krat kan kildevældene være uden vegetation. Naturtypen karakteri-
seres ved forekomsten af frit synligt kildevand i hovedparten af året.  

I perioden 2011-2013 er registreret 567 prøvefelter med naturtypen, hvoraf 
42 % ligger inden for habitatområderne.  

 
 

  

Tabel 3.17. Oversigt over udvalgte indikatorers fordeling inden for og uden for habitatområderne. For hver indikator er vist, om 

beregningerne er foretaget på plot eller stationsniveau samt det skærpede (S) og lempede (L) kriterium. Der er vist antal plots 

(n) samt andelen heraf, der opfylder hhv. det skærpede og lempede kriterium. U betegner antal procent, som ikke opfylder det 

lempede kriterie. 

7220 Niveau Kriterium Inden for habitatområder Uden for habitatområder 

Indikatorer    S L N= S L U N= S L U 

Ellenbergs næringsratio Plot 0,75 0,85 239 10 39 61 328 6 34 66 

Indikatorarter  Station 3 2 239 24 62 38 328 40 49 51 
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Ellenberg´s næringsratio er udvalgt som indikator for naturtypens nærings-
stofstatus. Næringsratioen er et udtryk for, om der er en overhyppighed af 
næringselskende arter, i forhold til hvad man skulle forvente ud fra områ-
dets surhedsgrad (Andersen m.fl. 2013). Prøvefelter med en næringsratio 
under 0,75 kan tyde på en større andel af nøjsomme arter, mens værdier 
over 0,85 indikerer, at næringselskende arter er fremherskende i vegetatio-
nen. Analyserne peger på, at kildevældene er tydeligt påvirkede af nærings-
stoffer både inden for og uden for habitatområderne. Således er to tredjedele 
af kildevældene domineret af næringselskende arter og kun knap en tiende-
del af prøvefelterne har en lav næringsstatus og dermed potentiale som le-
vested for nøjsomme planter. 

Antal indikatorarter er valgt som et udtryk for kildevældenes værdi som le-
vested for sårbare og truede planter. For naturtypen er udvalgt 27 indikator-
arter fordelt på 15 bredbladede urter, 2 halvgræsser og 10 mosser (Ejrnæs 
m.fl. 2009). Det vurderes, at kildevæld med mere end 3 indikatorarter pr. 
prøvefelt (i gennemsnit for alle prøvefelter på en station) har en rigere flori-
stisk sammensætning, og at et gennemsnit på mindre end 2 tyder på en for-
armet floristisk sammensætning. Der er flere kildevæld med en rig floristisk 
sammensætning uden for habitatområderne end inden for. Til gengæld er 
der flere kildevæld med en forarmet flora uden for.  

3.18 Rigkær (7230) 
Moser og enge med konstant vandmættet jordbund, hvor grundvandet er 
mere eller mindre kalkholdigt, men næringsfattigt, således at den særlige 
rigkærsvegetation opstår. Vegetationen er ideelt set lavtvoksende og lys-
åben, men også tidlige tilgroningsstadier hører med til typen. Typen kan 
omfatte forekomster med mere eller mindre vældpræg, men ikke forekom-
ster oprindeligt opstået som hængesæk. Med græsning eller slåning er vege-
tationen åben og lavtvoksende som regel med mange lave stararter og mos-
ser. Uden græsning eller slåning udvikles mere højtvoksende og tilgroede 
typer, som efterhånden kan udgå af rigkærtypen og blive til krat eller sump-
skov. En sjælden variant er ekstremrigkær, som findes på særlig kalkrig 
bund. Det er en naturtype, der er gået voldsomt tilbage. 

I perioden 2011-2013 er registreret 2030 prøvefelter med naturtypen, hvoraf 
42 % ligger inden for habitatområderne.  

 
 

 

Tabel 3.18. Oversigt over udvalgte indikatorers fordeling inden for og uden for habitatområderne. For hver indikator er vist, om 

beregningerne er foretaget på plot eller stationsniveau samt det skærpede (S) og lempede (L) kriterium. Der er vist antal plots 

(n) samt andelen heraf, der opfylder hhv. det skærpede og lempede kriterium. U betegner antal procent, som ikke opfylder det 

lempede kriterie. 

7230 Niveau Kriterium Inden for habitatområder Uden for habitatområder 

Indikatorer    S L N= S L U N= S L U 

Vegetationshøjde (cm) Plot 25 35 858 40 64 36 1172 20 40 60 

Vedplanter over 1 m (%) Plot 1 5 858 73 83 17 1172 68 79 21 

Ellenbergs næringsratio Plot 0,75 0,85 858 31 84 16 1172 11 63 37 

Antal indikatorarter Station 3 2 858 23 48 52 1172 6 8 92 
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Vegetationshøjden og dækningen af vedplanter over 1 meter er udvalgt som 
indikatorer for omfanget af naturlige forstyrrelser, særligt i form af græs-
ning. Det vurderes, at arealer med en vegetationshøjde under 25 cm og en 
vedplantedækning under 1 % er potentielle levesteder for en lang række ar-
ter knyttet til den lysåbne rigkærsvegetation, og at et højere og tættere vege-
tation (over 35 cm) med større islæt af træer og buske (over 5 % dækning) 
har en ringere værdi for en væsentlig del af naturtypens dyr og planter. Der 
er væsentlig flere rigkær med en lav vegetation inden for habitatområderne 
end uden for, mens dækningen af høje vedplanter er nogenlunde ens.  

Ellenberg´s næringsratio er valgt som indikator for rigkærenes næringsstof-
status. Næringsratioen er et udtryk for, om der er en overhyppighed af næ-
ringselskende arter, i forhold til hvad man skulle forvente ud fra områdets 
surhedsgrad (Andersen m.fl. 2013). Prøvefelter med en næringsratio under 
0,75 tyder på en større andel af nøjsomme arter i vegetationen, mens værdier 
over 0,85 indikerer, at næringselskende arter er fremherskende i rigkærsve-
getationen. Analyserne peger på, at rigkærene er mindre påvirkede af næ-
ringsstoffer inden for habitatområderne end uden for.  

Antal indikatorarter er valgt som et udtryk for rigkærenes værdi som leve-
sted for sårbare og truede planter. For naturtypen er udvalgt 27 indikatorar-
ter fordelt på 15 bredbladede urter, 2 halvgræsser og 10 mosser (Ejrnæs m.fl. 
2009). Det vurderes at rigkær med mere end 3 indikatorarter pr prøvefelt (i 
gennemsnit for alle prøvefelter på en station) har en højere diversitet og at et 
gennemsnit på mindre end 2 tyder på en forarmet floristisk sammensætning. 
Der er markant flere sårbare og truede plantearter i rigkær inden for habi-
tatområderne end uden for, hvor mere end 90 % af prøvefelterne har færre 
indikatorarter end det lempede kriterie.  
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4 Diskussion  

I denne rapport er anvendt de samme indikatorer og kriterier som i det fag-
lige grundlag for vurdering af struktur og funktion i artikel 17 rapporterin-
gen til EU´s habitatdirektiv (Nygaard m.fl. 2014). For hver naturtype er fore-
taget en vurdering af, om de udvalgte indikatorer er forskellige inden for og 
uden for habitatområderne ved at beregne andelen af prøvefelter, der består 
de skærpede og de lempede kriterieværdier. 

Hos strandenge er det konstateret, at to ud af tre prøvefelter har en vegetati-
onshøjde under 25 cm, og det tyder således på, at græsning og høslæt er re-
lativt udbredt på overvågningsstationerne både inden for og uden for habi-
tatområderne. Der er væsentligt flere strandenge med sårbare og truede 
strandengsplanter inden for end uden for habitatområderne, hvor hele 80 % 
af prøvefelter rummer relativt få sårbare og truede plantearter. 

Hos indlandssaltenge er der for næringsratio ingen forskel på fordelingen af 
prøvefelterne inden for og uden for habitatområderne.  

I grå/grøn klit inden for habitatområderne er registreret en højere dækning 
af laver end uden for, mens de øvrige målte indikatorer er nogenlunde ens.  

På klitheder inden for habitatområderne er der færre invasive vedplanter 
(bjergfyr og rynket rose) og lavere dækning af høje vedplanter end uden for.  

Fugtige klitlavninger inden for habitatområderne har en lavere dækning af 
høje vedplanter, en lavere næringsstatus og i overensstemmelse hermed li-
geledes et højere antal indikatorarter end uden for. 

I enebærklit inden for habitatområderne er færre forekomster med bjergfyr, 
men en højere næringsstatus end uden for.  

Våd hede inden for habitatområderne har en lavere dækning af klokkelyng, 
men til gengæld et lavere indhold af kvælstof i løvet og færre forekomster 
med meget lavt pH end uden for.  

På tør hede inden for habitatområderne er der markant lavere dækning af 
høje vedplanter, herunder den invasive vedplante bjergfyr, end uden for.  
Til gengæld er næringsstatus udtrykt ved kvælstofindhold i løvet og C/N-
forhold i jordbunden lavere uden for habitatområderne. 

Tørt kalksandsoverdrev inden for habitatområderne har en markant lavere 
næringsstatus, flere partier med blottet sand og rummer flere indikatorarter 
end uden for.  

Kalkoverdrev inden for habitatområderne har en lavere næringsstatus, og 
rummer flere indikatorarter end uden for. 

Sure overdrev inden for habitatområderne har en lidt lavere næringsstatus 
end uden for. Tidvis våd eng inden for habitatområderne har en lavere vege-
tationshøjde, en lavere dækning af vedplanter samt en lavere næringsstatus 
end uden for.  
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De undersøgte højmosestationer findes næsten udelukkende inden for habi-
tatområderne, hvorfor det ikke har været muligt at undersøge, om der er 
forskel på indikatorernes fordeling.  

Hængesæk inden for habitatområderne har en marginalt bedre nærings-
status end uden for.   

Tørvelavning inden for habitatområderne har en lavere dækning af høje 
vedplanter, herunder den invasive vedplante bjergfyr, en marginalt lavere 
vegetationshøjde, en lavere næringsstatus og som følge heraf markant flere 
indikatorarter end uden for. 

Hvas avneknippemoser inden for habitatområderne har en lavere nærings-
status, men en højere dækning af vedplanter end uden for. 

Kildevæld inden for habitatområderne har lavere andel forekomster med en 
rig flora, men også en lavere andel med en stærkt forarmet flora end uden for.   

Rigkær inden for habitatområderne har markant flere arealer med lav vege-
tationshøjde og lav næringsstatus og i overensstemmelse hermed ligeledes 
et højere antal indikatorarter end uden for habitatområderne. 

Overordnet set er der for de fleste undersøgte indikatorers vedkommende 
en bedre status inden for end uden for habitatområderne. Der er også i over-
ensstemmelse med resultaterne fra første overvågningsperiode 2004-2010 i 
Fredshavn m.fl. 2011.  
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