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Forord

Hvert sjette år skal Danmark jf. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportere be-
varingsstatus for naturtyper og arter og Natura 2000-forvaltningsindsatsen til 
EU-kommissionen. Miljøministeriet fremsendte i december 2013 Danmarks 
Artikel 17 rapportering for perioden 2007-2012. DCE bidrog med data og fag-
ligt grundlag men selve vurderingerne af bevaringsstatus foretog Natursty-
relsen som ansvarlig myndighed.

Denne rapport er et kort koncentrat af den fremsendte database til EU-kom-
missionen. Rapportens tabeller er trukket direkte fra databasen, og teksten 
redegør kort for statusvurderingerne.

Selv om rapporteringen er resultatet af et tæt samarbejde mellem DCE og 
Naturstyrelsen har der været en klar opgavefordeling. DCE har leveret data 
og beregninger på grundlag af informationer fra det nationale overvågnings-
program NOVANA. Naturstyrelsen har leveret oplysninger om forvaltnings-
indsatsen i Natura 2000-planerne, og det er Naturstyrelsen som ansvarlig 
myndighed, der har fortolket Habitatdirektivet og fremsendt den endelige 
database til EU-kommissionen.

Siden sidste rapportering i 2007 har DCE udviklet nye metoder til vurdering 
af status for naturtypernes struktur og funktion, og til skovtyperne har Ja-
cob Heilmann-Clausen og Hans Henrik Bruun ved Center for Makroøkologi, 
Københavns Universitet, bidraget med nyttig faglig viden. Generelt bygger 
rapporteringen på en omfattende viden fra mange fagkolleger i NOVANA 
overvågningsprogrammet, og forfatterne ønsker at takke Naturstyrelsen, 
ikke mindst kontaktpersonerne Lars Dinesen og Louise Nabe-Nielsen, kol-
leger ved DCE, KU og de mange, der i øvrigt har bidraget til arbejdet. 
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1 Indledning

Vurderingen af bevaringsstatus for naturtyper og arter er resultatet af flere 
underliggende statusvurderinger. Vurderingerne foretages inden for hver af 
de to biogeografiske regioner, den atlantiske og den kontinentale region, der fin-
des i Danmark. Grænsen mellem de to regioner går midt ned gennem Jylland.  
De marine naturtyper og arter inddeles i to marine regioner, hvor grænsen 
mellem den den marin atlantiske region og den marin baltiske region, går fra 
Djurslands sydspids til Sjællands odde og fra Amager tværs over Øresund 
(Figur 1.1).

For hver af de 60 danske habitatnaturtyper vurderes areal, udbredelsesområ-
de, struktur/funktion og fremtidige udvikling for hver biogeografisk region. 
For hvert af de fire forhold vurderes status som gunstig (grøn), moderat ugun-
stig (gul), stærkt ugunstig (rød) eller ukendt (hvid). Hvis der er fire gunstige 
vurderinger, eller tre gunstige og én ukendt, er den samlede bevaringsstatus 
gunstig. Er blot én af delvurderingerne stærkt ugunstig er bevaringsstatus 
stærkt ugunstig. Er én eller flere delvurderinger moderat ugunstig og ingen 
er stærkt ugunstig, så er bevaringsstatus moderat ugunstig, og i de øvrige 
tilfælde er bevaringsstatus ukendt. 

Tilsvarende vurderes de i alt 82 habitatarters udbredelsesområde, bestands-
størrelse, levesteders tilstand og fremtidige udvikling, og der udarbejdes en 
samlet vurdering af artens bevaringsstatus inden for hver af de to biogeogra-
fiske regioner.

Figur 1.1. Afgrænsning af Dan
marks to biogeografiske regio
ner og de to marine regioner.

0 50 100 km

Danmarks 
territorialgrænse
Atlantisk region
Kontinental region
Boreal region

Marin atlantisk region
Marin baltisk region

Nordsøen

Kattegat

Skagerrak

Østersøen

16°Ø14°Ø12°Ø10°Ø8°Ø4°Ø 6°Ø

16°Ø14°Ø12°Ø10°Ø8°Ø6°Ø4°Ø

58
°N 58

°N

56
°N 56

°N

54
°N 54

°N



7

Figur 1.3. Oversigt over vur
dering af bevaringsstatus for 
de 60 naturtyper og 82 arter 
som i Danmark er omfattet 
af Habitatdirektivets bilag 
(Bilag I+II+IV+V).
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2 Naturtyper

60 habitatnaturtyper på Habitatdirektivets Bilag I forekommer i Danmark. 
Der er otte marine naturtyper, otte ferskvandsnaturtyper og 44 terrestriske 
naturtyper hvoraf 10 er skovnaturtyper. For naturtyperne indgår fire status-
elementer i den samlede bevaringsstatus: Udbredelsesareal, Forekomstareal, 
Struktur og funktion samt Fremtidsudsigter. Figur 2.1 viser det samlede re-
sultat, hvor den procentvise fordeling af alle habitatnaturtyperne på de fire 
statuskategorier, gunstig (grøn), moderat ugunstig (gul), stærkt ugunstig (rød) 
og ukendt (hvid) er vist. Hvis naturtypen forekommer i begge biogeografiske 
regioner tæller statusvurderingerne med to gange. 

I det følgende bliver naturtyperne præsenteret i otte kapitler, hvor hver ha-
bitatgruppe indeholder en præsentation af naturtyperne, en oversigt over 
bevaringsstatus, en beskrivelse af påvirkningsfaktorer samt tre tabeller med 
bevaringsstatus, påvirkningsfaktorer og en oversigtstabel over de vigtigste 
statusoplysninger om naturtyperne. 

Tabel a i hvert kapitel viser bevaringsstatus angivet som farvede cirkler, evt. 
med et trendsymbol for udviklingen som enten stigende (+), faldende (–), stabil 
(=) eller ukendt (×). 

Tabel b viser en række overordnede påvirkningsfaktorers betydning for na-
turtyperne. For hver naturtype er angivet om påvirkningen har høj (H), middel 
(M) eller lav (L) betydning for naturtypens tilstand. Rapportens Bilag 2 viser 
de rapporterede påvirkningsfaktorers inddeling i tabellernes grupper.

Tabel c i hvert kapitel giver et samlet overblik over de statusvurderinger, der 
indgår i bevaringsstatus og de vigtigste oplysninger om naturtyperne. For 
naturtyperne omfatter statusvurderingerne: 

Udbredelsesareal er det areal, der omslutter samtlige forekomster af naturty-
pen. Status for udbredelsesareal er vurderet i forhold til naturtypens refe-
renceniveau, Favorable Reference Range (FRR). I oversigtstabellen er med sym-
boler vist om FRR svarer til (≈ ), er 0 til 10 pct. større end (>) eller er mere end 
10 pct. større end (>>) det observerede areal. Eventuelt er det ukendt (×). Med 
trendsymboler er angivet om udviklingen i udbredelsesarealet er stigende, 
faldende, stabil eller ukendt.

Forekomstareal er de konkrete kendte forekomster af habitatnaturtypen. Status 
for forekomstarealet er vurderet i forhold til naturtypens referenceniveau, Fa-
vorable Reference Area (FRA). I oversigtstabellen er med symboler vist om FRA 
svarer til (≈), er 0 til 10 pct. større end (>) eller er mere end 10 pct. større end (>>) det 
observerede areal. Eventuelt er det ukendt (×). Med trendsymboler er angivet 
om udviklingen i forekomstarealet er stigende, faldende, stabil eller ukendt.

Struktur og funktion er strukturer og processer, der er nødvendige for opret-
holdelse af naturtypen på lang sigt, og typisk vurderet i forhold til de indi-
katorer, der er registreret i NOVANA overvågningsprogrammet. For mange 
naturtyper har DCE udviklet en multikriteriemodel, der ud fra de målte in-
dikatorer beregner status for struktur og funktion. I andre tilfælde er det en 
ekspertvurdering af de tilgængelige data. Status er angivet med farvesym-
bolerne, og udviklingen i struktur og funktion er vist ved trendsymbolerne.

Foto 2a. Overdrevsbakker  
ved Fejrup strand. 
Henriette Bjerregaard. 
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Fremtidsudsigterne er en vurdering af naturtypernes forventede udvikling de 
kommende 12 år under hensyntagen til de aktuelle påvirkningsfaktorer og 
de forvaltningstiltag, der skal forbedre udviklingen. Vurderingen er foretaget 
af Naturstyrelsen. Status er angivet med farvesymbolerne, og udviklingen i 
fremtidsudsigter er vist ved trendsymbolerne.

Bevaringsstatus er den samlede vurdering på grundlag af de fire grundlæg-
gende statusvurderinger af udbredelse, forekomstareal, struktur og funkti-
on samt fremtidsudsigter. Hvis der er fire gunstige, eller tre gunstige og én 
ukendt, er den samlede bevaringsstatus gunstig, Er blot én af delvurderinger-
ne stærkt ugunstig er bevaringsstatus stærkt ugunstig. Er én eller flere delvur-
deringer moderat ugunstig og ingen er stærkt ugunstig, så er bevaringsstatus 
moderat ugunstig, og i de øvrige tilfælde er bevaringsstatus ukendt. Status er 
angivet med farvesymbolerne, og udviklingen er vist ved trendsymbolerne.

Natura 2000-andel er den procentdel af forekomstarealet, der ligger inden for 
de udpegede Natura 2000-områder. Vurderingerne af status omfatter hele det 
nationale areal i hver af de to biogeografiske regioner, men det er kun inden 
for Natura 2000-områderne, medlemslandene er forpligtet til at gøre en ind-
sats på for at forbedre den nationale status. En lille Natura 2000-andel kan 
altså betyde at selv en stor forvaltningsindsats i habitatområderne ikke har 
den store effekt på den nationale status.

Foto 2b. Hestehave skov, Kalø. 
Jesper Fredshavn.
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2.1 Marine naturtyper

Sandbanke (1110) er dannet ved materialetransport 
langs kysterne fx i form af revler, der kan være ube-
voksede eller evt. med ålegræs. Flodmunding (1130) 
fra større åer er indskæringer i kysten eller bunden af 
fjorde evt. med aflejringer i form af delta (Skjern Å). 
Vadeflade (1140), der blotlægges ved ebbe, forekom-
mer selvfølgelig primært i Vadehavet, men findes 
også i de indre danske farvande fra Læsø til Lolland. 
Lagune (1150) er brakvandssøer afsnøret fra havet, og 
udgør dermed en overgangszone mellem de inden-
landske søer og kysthabitaterne. Bugt (1160) er lav-
vandede områder med begrænset fersk påvirkning, 
og udgør dermed størstedelen af fjordene i de indre 
farvande. Rev (1170) er områder på havbunden med 
hård bund, fx stenrev, ofte med en stor artsrigdom af 
dyr og planter. Boblerev (1180) er helt unikke dannel-
ser af sammenkittede sandsten forårsaget af årtusin-
ders udstrømmende metangasser fra dybe lag under 
havbunden. Boblerevene rummer et meget artsrigt 
dyreliv. Havgrotte (8330) findes kun på klippeøen 
Bornholm. 

Bevaringsstatus
De marine naturtyper er endnu kun mangelfuldt 
kortlagt, og fortrinsvist i de udpegede Natura 
2000-områder. Når der i indberetningen derfor står 

at Natura 2000-andelen udgør 100 procent af natur-
typernes forekomst er det kun fordi arealet uden for 
Natura 2000 ikke er kortlagt. Der foreligger ikke et 
egentlig værktøj til vurdering af bevaringsstatus for 
de marine naturtyper så rapporteringen bygger på 
faglige skøn baseret på overvågningsdata og kendte 
påvirkningsfaktorer. På baggrund af de kortlagte 
forekomster i Natura 2000-områderne er struktur 
og funktion for de marine habitattyper vurderet at 
være stærkt ugunstig. Selvom status for sandbanker 
og laguner vurderes at være i fremgang er den over-
ordnede bevaringsstatus for stort set alle de marine 
habitattyper stærkt ugunstig. Flodmundingen ved 
Halleby å er den eneste i den baltiske region og her 
er struktur og funktion vurderet ukendt, så den sam-
lede vurdering for flodmundinger i den baltiske re-
gion ender gunstig. Kendskabet til havgrotterne på 
Bornholm er så mangelfuldt, at bevaringsstatus er 
ukendt. 

Påvirkningsfaktorer
De marine naturtyper er fortsat under påvirkning 
af næringsstoffer tilført fra overfladevand og fra at-
mosfærisk nedfald, men i de seneste år er der gode 
tegn på at mange års tiltag på at begrænse udlednin-
gerne af næringssalte er ved at få en positiv effekt. 
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Forurening med fremmede og invasive arter et ud-
bredt problem i de marine naturtyper, der kun kan 
forventes at stige i takt med klimaændringerne. Et 
eksempel herpå er stillehavsøsters, der fortrænger 
blåmuslinger i vadehavet. Fiskeri af tobis og mus-
lingeskrab på sandbanker og i lavvandede bugte 

og vige fjerner vigtige nøglearter, og trawl og garn-
redskaber gør skade på rev og boblerev. Tempera-
turstigninger som følge af klimaforandringerne har 
negativ betydning for iltforholdene i bundvand i 
lavvandede bugte og vige uden hyppig omrøring, 
og dermed på forekomster af dyr og planter. 

Kode Naturtype Udbredelse Forekomstareal Struk-
tur og 
funk-
tion

Frem-
tidsud-
sigter

Bevar-
ings- 

status

N2000-
andel

Areal FRR Status Areal FRA Status Status Status Status Pct
MATL – Marin atlantisk region
1110 Sandbanke 14700 ≈ = 1313 × × + + + 100

1130 Flodmunding 159 ≈ = 17,9 × = × 100

1140 Vadeflade 4622 ≈ = 565 × = × × × 100

1150 Lagune 7319 ≈ = 354 × = + + + 100

1160 Bugt 3057 ≈ = 851 × = = = = 100

1170 Rev 12011 ≈ = 305 × = = = = 100

1180 Boblerev 3536 ≈ × 0,0295 ≈ = = = = 100
MBAL – Marin baltisk region
1110 Sandbanke 14490 ≈ = 1371 × × + + + 100

1130 Flodmunding 54 ≈ = 0,3 × = 100

1140 Vadeflade 4135 ≈ = 43 ≈ = × 100

1150 Lagune 11520 ≈ = 122 × = = = = 100

1160 Bugt 11313 ≈ = 1011 × = = = = 100

1170 Rev 15865 ≈ = 892 × = = = = 100

8330 Havgrotte 910 ≈ = 1 ≈ = 100

Kode Naturtype Eu
tr

ofi
er

in
g

Fi
sk

er
i

Fo
ru

re
ni

ng

In
te

ns
iv

 la
nd

br
ug

sd
ri

ft

In
va

si
ve

 a
rt

er

Kl
im

aæ
nd

ri
ng

er

Ø
vr

ig
e

1110 Sandbanke H H M H

1130 Flodmunding H M L M

1140 Vadeflade M M H

1150 Lagune H H

1160 Bugt H H M M

1170 Rev H M L M H

1180 Boblerev H H L L L

8330 Havgrotte L

Kode Naturtype MATL MBAL
1110 Sandbanke + +

1130 Flodmunding ×

1140 Vadeflade × ×

1150 Lagune + =

1160 Bugt = =

1170 Rev = =

1180 Boblerev =

8330 Havgrotte

Tabel 2.1a. Bevaringsstatus for marine natur
typer i de to marine regioner. Symboler se s. 9.

Tabel 2.1b. Påvirkningsfaktorer på marine naturtyper.

Tabel 2.1c. Status for marine naturtyper. Arealet for udbredelse og forekomst er angivet i km2. (FRR) er Favorable Reference 
Range og (FRA) er Favorable Reference Area. Symbolerne er omtalt på side 7. N2000 pct. er procentdelen af det samlede 
forekomstareal, der ligger i Natura 2000områder.

Foto 2.1. Stenrev i det centrale Kattegat. 
Karsten Dahl.
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2.2 Strande og strandenge

Langs Danmarks 7.000 km lange kystlinje dannes, 
ved havets og vindens kraft, en lang række forskelli-
ge naturtyper, der hører til Danmarks mest uberørte 
og dynamiske natur. På stenede eller grusede strande 
hvor havet aflejrer tang eller grus dannes strandvolde 
med enårige planter (1210) og strandvolde med flerårige 
planter (1220), med hhv. en ret ustabil enårig domi-
neret vegetation og en mere stabil flerårig vegetati-
on. På de stejle klinter og klipper ganske nær havet, 
præget af saltpåvirkning og naturlige forstyrrelser, 
findes habitattypen kystklint (1230). Langs de beskyt-
tede kyster, hvor vind- og bølgeenergien er reduceret 
på grund af en lavere vanddybde og i læ dannes en 
række strandengstyper præget af en stærk zonering, 
skabt af de tidvise oversvømmelser med saltvand. 
Ud over den egentlige strandeng (1330) med salttole-
rante græsser og urter, findes pletvis enårig strand-
engsvegetation (1310) og flerårige pionervegetationer 
domineret af vadegræssamfund (1320) hvor saltholdig-
heden er høj. Endelig findes den sjældne indlandssalt-
eng (1340) på indlandslokaliteter i den kontinentale 
region, hvor saltholdigt grundvand træder frem.

Bevaringsstatus
Selvom kystzonen rummer den mest uberørte natur 
i Danmark vurderes det at fem ud af syv strand- og 
strandengstyper har moderat eller stærkt ugunstig 
bevaringsstatus. Det er således kun strandvold med 
enårige planter (1210) og vadegræssamfund (1320) 
der har gunstig bevaringsstatus. Strandeng og ind-
landssalteng har været overvåget siden 2004. De øv-
rige typer siden 2010.

For de fleste kysttyper er areal og udbredelsesområ-
de vurderet stabilt og tilstrækkeligt stort til en lang-

sigtet opretholdelse. Det vurderes dog at arealet med 
enårig strandengsvegetation (1310) er utilstrækkeligt 
og i tilbagegang som følge af et markant arealtab til 
naturtypen vadegræssamfund (1320), der til gen-
gæld er i fremgang. For indlandssalteng (1340) er det 
ukendt om det skønnede areal og udbredelsesområ-
de er tilstrækkeligt stort til at opretholde naturtypen 
i hele dens variationsbredde.

For strandvold med flerårige planter (1220) og kyst-
klint/klippe (1230) er tilstanden vurderet stærkt 
ugunstig blandt andet som følge af den udbredte 
tilgroning med den invasive planteart rynket rose. 
På strandeng (1330), der er den mest udbredte terre-
striske habitatnaturtype i Danmark, er vegetationen 
påvirket af næringsstoffer og de sårbare strandengs-
planter er i stort omfang udkonkurreret af næring-
selskende arter, hvilket er særligt udpræget i den 
kontinentale region. Indlandssalteng (1340) har mo-
derat ugunstig bevaringsstatus som følge af nærings-
stofpåvirkning og en utilstrækkelig afgræsning, der 
medfører tilgroning.

Påvirkningsfaktorer
De vigtigste påvirkningsfaktorer for strand- og 
strandengstyperne er begrænsninger af den natur-
lige dynamik, næringsbelastning, afvanding, tilgro-
ning med invasive arter og fragmentering. I kystøko-
systemet har naturlige oversvømmelser, erosion og 
aflejring været med til at skabe varierede levesteder 
for dyr og planter og en af de største trusler mod 
naturtypernes opretholdelse er kystsikring i form at 
høfder og diger, der effektivt begrænser den natur-
lige dynamik. Næringsbelastning i form af direkte 
gødskning, afdrift fra omkringliggende marker, næ-
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ringsbelastet dræn- og overfladevand og atmosfæ-
risk deposition favoriserer kvælstofelskende plante-
arter på bekostning af de mere fåtallige og sjældne 
nøjsomme arter. For nogle typer er invasive arter en 
særlig udfordring. Således er tilgroning med rynket 
rose en af de væsentligste påvirkningsfaktorer i fler-
årig strandvoldsvegetation og invasive vadegræs-
arter medfører markante ændrer i artssammensæt-
ningen i vadegræssamfundet. Afvanding i form af 
grøfter og dræn påvirker især de indre dele af stran-

dengen og indlandssaltengene. Og selvom rørsumpe 
kan rumme sjældne arter medfører ophørt græsning 
at en række levesteder for varme- og lyskrævende 
dyr og planter på strandeng og indlandssalteng for-
svinder. Kystklinter og indlandsstrandenge er så 
fragmenterede i det danske landskab at der kan være 
en alvorlig begrænsning i de karakteristiske arters 
spredningsmuligheder. Og endelig kan rekreative 
aktiviteter ødelægge strandvoldenes strukturer.

Kode Naturtype Udbredelse Forekomstareal Struk-
tur og 
funk-
tion

Frem-
tidsud-
sigter

Bevar-
ings- 

status

N2000-
andel

Areal FRR Status Areal FRA Status Status Status Status Pct
ATL – Atlantisk region
1210 Strandvold med enårige pl. 60 ≈ = 0,1 ≈ = 40

1220 Strandvold med flerårige pl. 60 ≈ = 3,1 ≈ = × × 48

1230 Kystklint/klippe 2 ≈ = 2 ≈ = × × 20

1310 Enårig strandengsvegetation 5500 ≈ = 4,8 >>  – × 83

1320 Vadegræssamfund 5400 × + 2,6 × + 81

1330 Strandeng 5500 ≈ = 154 ≈ = = × = 82
CON – Kontinental region
1210 Strandvold med enårige pl. 370 ≈ = 2,4 ≈ = 33

1220 Strandvold med flerårige pl. 370 ≈ = 14 ≈ = × × 34

1230 Kystklint/klippe 30 ≈ = 4,7 ≈ = × × 40

1310 Enårig strandengsvegetation 17800 ≈ = 2,5 ≈ – × 72

1320 Vadegræssamfund 10000 × + 0,1 × + 90

1330 Strandeng 17800 ≈ = 213 ≈ = = × = 73

1340 Indlandssalteng 900 ≈ × 0,2 ≈ × = = 50

Kode Naturtype ATL CON
1210 Strandvold med enårige pl.

1220 Strandvold med flerårige pl. × ×

1230 Kystklint/klippe × ×

1310 Enårig strandengsvegetation × ×

1320 Vadegræssamfund

1330 Strandeng = =

1340 Indlandssalteng =
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1210 Strandvold med enårige pl. L M L M L

1220 Strandvold med flerårige pl. L H L M L

1230 Kystklint/klippe H M L M L L

1310 Enårig strandengsvegetation L L L H

1320 Vadegræssamfund L H L H H

1330 Strandeng L M H L L L H H

1340 Indlandssalteng H H H L L H

Tabel 2.2a. Bevaringsstatus for strande og 
strand enge i de to biogeografiske regioner. 
Symboler se s. 9.

Tabel 2.2b. Påvirkningsfaktorer på strande og strandenge.

Tabel 2.2c. Status for strande og strandenge. Arealet for udbredelse og forekomst er angivet i km2. (FRR) er Favorable 
Reference Range og (FRA) er Favorable Reference Area. Symbolerne er omtalt på side 7. N2000 pct. er procentdelen af det 
samlede forekomstareal, der ligger i Natura 2000områder.

Foto 2.2. Strandeng v. Nyord. 
Jesper Fredshavn.
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2.3 Kystklitter

Langs de ubeskyttede kyster, der er særligt udsatte 
for havets og vindens påvirkning, foregår en omfat-
tende materialetransport af havsand ind over land, 
hvorved kystklitterne dannes. Yderst langs havet 
dannes habitattyperne forklit (2110) og hvid klit (2120) 
og i de stabile klitter længere inde i landet findes en 
række forskellige vegetationstyper afhængig af san-
dets kalkindhold, fugtighed og forstyrrelsesgrad. 
Grå/grøn klit (2130) består af et mere eller mindre luk-
ket plantedække med græsser, urter, mosser og la-
ver. Typen dækker over to undertyper, hvor grå klit 
er de mest udvaskede og sure klitter med en særlig 
rig mos- og lavflora. Hvor sandet har et højt kalkind-
hold findes den artsrige grønsværsklit. Ved en yder-
ligere udvaskning og stabilisering af sandet dannes 
klithede (2140) med dominans af dværgbuske og 
enebærklit (2250) med buske af enebær. Hvor grund-
vandsstanden er høj ses fugtige eller vanddækkede 
klitlavning (2190) med en række forskellige plante-
samfund såsom enge, rørsumpe og små klitsøer. 
Uden naturlige forstyrrelser, der holder vegetatio-
nen åben, vil klitterne gro til i mere eller mindre åbne 
krat med forskellige træer og buske. På kalkrig bund 
dannes havtornklit (2160) ofte med islæt af havtorn og 
på mere sur og udvasket bund findes grårisklit (2170) 
med pilearten gråris. Som sidste stadie i tilgroningen 
etableres egentlig skovklit (2180), der hører sammen 
med de øvrige skovtyper i afsnit 2.8. Kystklitterne 
er dynamiske med en stor variation i topografi, jord-
bundskemi og mikroklima, og naturtyperne findes 
derfor ofte i mosaik og som overgangsformer.

Bevaringsstatus
Selvom kystklitterne rummer den mest uberørte na-
tur i Danmark vurderes det at bevaringstilstanden 

kun er gunstig i forklitterne (2110) i den atlantiske 
region, medens de øvrige klittyper har moderat eller 
stærkt ugunstig bevaringsstatus. For alle otte klitty-
per er areal og udbredelsesområde vurderet stabilt 
og tilstrækkeligt stort til en langsigtet opretholdelse. 

Forklit (2110) i kontinental region er vurderet mo-
derat ugunstig pga begrænsninger af de dynamiske 
processer (i form af vindbrud og haverodering) og 
i hvid klit (2120) er bevaringsstatus stærkt ugunstig 
som følge af en udbredt tilgroning med den inva-
sive planteart rynket rose. Påvirkning af nærings-
stoffer og mangel på naturlige forstyrrelser i form 
af erosion, sandpålejring og græsning gør det van-
skeligt at opretholde de unge successionsstadier, der 
er karakteristiske for grå/grøn klit (2130), klithede 
(2140), klitlavning (2190) og enebærklit (2250) og er 
hovedårsagerne til den ugunstige tilstand i disse na-
turtyper. Havtornklitterne (2160) er vurderet stærkt 
ugunstig, da vegetationen er monoton og artsfattig 
med indførte nåletræer og rynket rose, og forekom-
sten af invasive arter (rynket rose og bjergfyr) er også 
den primære årsag til moderat ugunstig bevarings-
status i grårisklit (2170). 

Påvirkningsfaktorer
De vigtigste påvirkningsfaktorer for kystklitterne er 
begrænsninger af den naturlige dynamik, atmosfæ-
risk deposition og tilgroning med invasive arter. I 
klitøkosystemet har dynamiske processer i form af 
erosion og sandaflejring været med til at skabe de 
meget varierede levesteder for dyr og planter og en 
af de største trusler mod klittypernes opretholdelse 
er kystsikring og sanddæmpende foranstaltninger, 
der effektivt begrænser den naturlige dynamik. 
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Næringsbelastning, primært i form af atmosfærisk 
deposition, øger produktionen af plantebiomasse i 
klitterne og forringer konkurrencevilkårene for de 
lavtvoksende og nøjsomme urter, laver og mosser. 
Tilgroning med invasive arter (rynket rose og bjerg-
fyr) er en særlig udfordring for mange klittyper og 
fravær af græsning medfører at en række levesteder 
for varme- og lyskrævende dyr og planter forsvin-

der. Afvanding, eksempelvis i form af vandindvin-
ding, vil sænke grundvandsstanden i kystklitterne 
og forringe de økologiske kår i fugtig klitlavning 
(2190). Bebyggelse af sommerhuse medfører areal-
tab og forringet tilstand sørligt i grå/grøn klit (2130), 
klithede (2140), enebærklit (2250) og grårisklit (2170). 
Og endelig kan rekreative aktiviteter medføre lokale 
belastninger af naturen i de yderste klitrækker.

Kode Naturtype Udbredelse Forekomstareal Struk-
tur og 
funk-
tion

Frem-
tidsud-
sigter

Bevar-
ings- 

status

N2000-
andel

Areal FRR Status Areal FRA Status Status Status Status Pct
ATL – Atlantisk region
2110 Forklit 700 ≈ = 1,1 ≈ × 73

2120 Hvid klit 700 ≈ = 8 ≈ × × × 69

2130 Grå/grøn klit 700 ≈ = 71 ≈ × = = 62

2140 Klithede 700 ≈ = 168 ≈ × = = 63

2160 Havtornklit 700 ≈ = 2,7 ≈ × × × 67

2170 Grårisklit 700 ≈ = 6 ≈ × × × 68

2190 Klitlavning 700 ≈ = 50 ≈ × = = 66

2250 Enebærklit 700 ≈ = 0,03 ≈ × = = 67
CON – Kontinental region
2110 Forklit 530 ≈ = 2,6 ≈ × × × 81

2120 Hvid klit 530 ≈ = 9 ≈ × × × 60

2130 Grå/grøn klit 530 ≈ = 83 ≈ × = = 60

2140 Klithede 530 ≈ = 70 ≈ × = = 63

2160 Havtornklit 530 ≈ = 5 ≈ × × × 50

2170 Grårisklit 530 ≈ = 1,7 ≈ × × × 65

2190 Klitlavning 530 ≈ = 26 ≈ × = = 65

2250 Enebærklit 530 ≈ = 6 ≈ × = = 62

Kode Naturtype ATL CON
2110 Forklit ×

2120 Hvid klit × ×

2130 Grå/grøn klit = =

2140 Klithede = =

2160 Havtornklit × ×

2170 Grårisklit × ×

2190 Klitlavning = =

2250 Enebærklit = =
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2110 Forklit L M H L

2120 Hvid klit L H H L

2130 Grå/grøn klit H H H H M H L L

2140 Klithede H H H H M H

2160 Havtornklit M M M H L H

2170 Grårisklit H M M H L H

2190 Klitlavning M M H H L H H M

2250 Enebærklit H H L H H L H M

Tabel 2.3a. Bevaringsstatus for kystklitter i de to 
biogeografiske regioner. Symboler se s. 9.

Tabel 2.3b. Påvirkningsfaktorer på kystklitter.

Tabel 2.3c. Status for kystklitter. Arealet for udbredelse og forekomst er angivet i km2. (FRR) er Favorable Reference Range 
og (FRA) er Favorable Reference Area. Symbolerne er omtalt på side 7. N2000 pct. er procentdelen af det samlede fore
komstareal, der ligger i Natura 2000områder.

Foto 2.3. Kystklitter v. Kandestederne. 
Jesper Fredshavn.
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2.4 Søer og vandløb

Lobeliesø (3110) er kalk- og næringsfattige søer og 
vandhuller karakteriseret ved især grundskudsplan-
ter og lav pH. Søbred med småurter (3130) er ret næ-
ringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske 
planter ved bredden. Kransnålalgesø (3140) er kalkri-
ge søer og vandhuller med kransnålalger, der typisk 
er ganske rene eller kun lidt eutrofierede. Næringsrig 
sø (3150) er næringsrige søer og vandhuller, typisk 
med flydeplanter eller store vandaks. Brunvandet 
sø (3160) er søer og vandhuller, hvor vandets farve 
skyldes et højt indhold af humusstoffer. Typisk er 
det også ret sure søer med lave pH-værdier på 3-6. 
Vandløb med vandplanter (3260) findes vidt udbredt 
over hele landet. Ligeledes forekommer urtebræmme 
(6430) med høj urtevegetation skønsmæssigt langs 80 
procent af danske vandløb, ligesom naturtypen også 
findes langs skyggende skovbryn, uden at dens fore-
komst her er kendt. Åmudderbanke (3270) er vandløb 
med tidvist blottede mudderflader med forekomst 
af én-årige planter. Naturtypen forekommer yderst 
spredt og typisk kun som få kvadratmeter store fla-
der i større vandløb.

Bevaringsstatus
Sønaturtyperne er overvåget siden 2004, og det vur-
deres, at de alle har moderat ugunstig eller stærkt 
ugunstig bevaringsstatus. Lobeliesøerne (3110) har 
moderat ugunstig bevaringsstatus i både den atlan-
tiske og den kontinentale region. Naturtypen er den 
mest sårbare af alle sønaturtyperne, og grunden til at 
den kun har moderat ugunstig status er, at mere for-
ringede søer ikke længere er lobeliesøer, men én af de 
mere næringsrige sønaturtyper. Søbred med småur-

ter (3130) og brunvandet sø (3160) har moderat ugun-
stig bevaringsstatus i den atlantiske region, men beg-
ge stærkt ugunstige i den kontinentale region. Både 
kransnålalgesøer (3140) og de næringsrige søer (3150) 
vurderes at have stærkt ugunstig bevaringsstatus i 
begge regioner. Generelt er status for både udbredel-
se og forekomstareal vurderet til at være gunstig for 
alle sønaturtyperne, bortset fra lobeliesøerne (3110), 
hvor udbredelsesareal vurderes til at være moderat 
ugunstig i den kontinentale region, og forekomstare-
al vurderes til at være for lille, og dermed moderat 
ugunstig i begge biogeografiske regioner. 

Vandløb (3260) er overvåget siden 2004, mens åmud-
derbanke (3270) og urtebræmme (6430) først er over-
våget fra og med 2012. Bevaringsstatus for vandløb 
(3260) er vurderet moderat ugunstig, og urtebræm-
me (6430) er stærkt ugunstig. I begge tilfælde skyl-
des det en generelt ugunstig status for struktur og 
funktion. Bevaringsstatus for åmudderbanke (3270) 
er vurderet som ukendt på grund af et utilstrække-
ligt datagrundlag. 

Påvirkningsfaktorer
Den største trussel mod sønaturtyperne er generelt 
eutrofieringen med næringssalte via direkte tilløb 
og diffus tilførsel fra oplandet, bl.a. forårsaget af in-
tensiv landbrugsdrift på naboarealerne. Overskud af 
næringssalte forårsager øget algevækst og forstyrrer 
den økologiske balance mellem søens planter, fisk, 
dyreplankton og smådyr. Jo mere næringsfattig en 
sø er, des mere sårbar er den overfor tilledning af 
næringssalte. Grundskudsplanter, som er typedefi-
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nerende for de næringsfattige lobeliesøer (3110) og 
søbred med småurter (3130) samt kransnål alger i 
søer af type 3140, vil fx være i risiko for at blive ud-
konkurreret af mere næringskrævende arter. Ændret 
hydrologi i form af afvanding og dræning i oplandet 
til søerne vil mindske levestederne for søens dyr og 
planter. Vandløb (3260) påvirkes primært af forstyr-
relser i form af grødeskæring og bundoprensning, 

samt i et vist omfang eutrofiering i form af forhøjede 
koncentrationer af fosfor.  Urtebræmme (6430) påvir-
kes primært af næringsstoftilførsel fra tilstødende 
dyrkede arealer, og desuden af forstyrrelser i form af 
slåning og græsning, samt af tilgroning med buske/
træer og store invasive urter. Åmudderbanke (3270) 
er især følsomme for fysiske forstyrrelser og ændrin-
ger i den naturlige hydrologi, samt af tilgroning.

Kode Naturtype Udbredelse Forekomstareal Struk-
tur og 
funk-
tion

Frem-
tidsud-
sigter

Bevar-
ings- 

status

N2000-
andel

Areal FRR Status Areal FRA Status Status Status Status Pct
ATL – Atlantisk region
3110 Lobeliesø 2085 ≈ = 7 >  = × 21

3130 Søbred med småurter 13500 ≈ = 21,3 ≈ + + + 18

3140 Kransnålalgesø 13500 ≈ = 68 ≈ + + + 23

3150 Næringsrig sø 13500 ≈ = 24,5 ≈ = = = 21

3160 Brunvandet sø 13500 ≈ = 0,9 ≈ = = = 11

3260 Vandløb 12856 ≈ = 9,89 ≈ = = = 45

3270 Åmudderbanke 1070 × × 0,05 × × 0

6430 Urtebræmme 11796 ≈ = 30,4 ≈ × = = 17
CON – Kontinental region
3110 Lobeliesø 680 >  = 0,8 >  = × 8

3130 Søbred med småurter 3320 ≈ = 50,3 ≈ + + + 11

3140 Kransnålalgesø 29200 ≈ = 133,4 ≈ + + + 38

3150 Næringsrig sø 29200 ≈ = 221,6 ≈ + + + 31

3160 Brunvandet sø 29200 ≈ = 1,4 ≈ = = = 26

3260 Vandløb 28292 ≈ = 45,05 ≈ = = = 10

3270 Åmudderbanke 130 × × 0,03 × × 0

6430 Urtebræmme 26061 ≈ = 47,2 ≈ × = 15

Kode Naturtype ATL CON
3110 Lobeliesø × ×

3130 Søbred med småurter + +

3140 Kransnålalgesø + +

3150 Næringsrig sø = +

3160 Brunvandet sø = =

3260 Vandløb = =

3270 Åmudderbanke

6430 Urtebræmme = =
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3110 Lobeliesø H H L

3130 Søbred med småurter H H M

3140 Kransnålalgesø H H M

3150 Næringsrig sø H H M

3160 Brunvandet sø H H M

3260 Vandløb M M L H

3270 Åmudderbanke M M H H

6430 Urtebræmme M M M M M M

Tabel 2.4a. Bevaringsstatus for søer og vandløb i 
de to biogeografiske regioner. Symboler se s. 9.

Tabel 2.4b. Påvirkningsfaktorer på søer og vandløb.

Tabel 2.4c. Status for søer og vandløb. Arealet for udbredelse og forekomst er angivet i km2. (FRR) er Favorable Reference 
Range og (FRA) er Favorable Reference Area. Symbolerne er omtalt på side 7. N2000 pct. er procentdelen af det samlede 
forekomstareal, der ligger i Natura 2000områder.

Foto 2.4. Brunvandet sø, Sepstrup Sande. 
Martin Søndergaard.
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2.5 Indlandsklitter, hede og krat

Uden for kystzonen kan der opstå klitter på flyve-
sandsaflejringer fra den sidste istid. Disse ind-
landsklitter findes på meget tør, varm og udvasket 
sandbund og omfatter visse-indlandsklit (2310) og rev-
ling-indlandsklit (2320), der begge er præget af hede-
vegetation og græs-indlandsklit (2330) med en over-
drevslignende vegetation domineret af græsser og 
urter. På sandede, næringsfattige jorder med typisk 
mordannelse findes hederne hvor vegetationen er 
domineret af dværgbuske og ofte en rig mos- og lav-
flora. På fugtige og våde arealer findes våd hede (4010) 
ofte med klokkelyng og en rig urtevegetation og på 
den tørre bund findes tør hede (4030) med hedelyng, 
revling, tyttebær og hedemelbærris. Og på heder og 
overdrev hvor der sker tilgroning med enebær findes 
naturtypen enekrat (5130).

Bevaringsstatus
I atlantisk region har alle seks naturtyper stærkt 
ugunstig bevaringsstatus. I kontinental region har 
de to indlandsklittyper med dværgbuske (2310 og 
2320) moderat ugunstig bevaringsstatus, medens de 
øvrige fire naturtyper er vurderet stærkt ugunstige. 
Tilstanden i våd hede (4010) er i tilbagegang i begge 
regioner.

For våd hede (4010) i den kontinentale region vurde-
res at udbredelsesområdet er utilstrækkeligt, medens 
udbredelsesområdet i den atlantiske region og for de 

øvrige typer er vurderet stabilt og tilstrækkeligt stort 
til en langsigtet opretholdelse. En væsentlig andel af 
arealet med våd hede (4010) har gennem de sidste 12 
år udviklet sig til en tilstand, der ikke er omfattet af 
habitattypens definition og det vurderes således at 
naturtypens areal er utilstrækkeligt og i tilbagegang. 
Værst står det til i den kontinentale region. Her er 
arealet med tør hede også vurderet stærkt ugunstigt, 
medens arealet med visse-indlandsklit (2310) og 
græs-indlandsklit (2330) er moderat ugunstigt.

Struktur og funktion er vurderet ugunstig for alle 
indlandsklitter, heder og enekrat. For visse-indlands-
klit (2310) og revling-indlandsklit (2320) i den konti-
nentale region er status moderat ugunstig, medens 
status er vurderet stærkt ugunstig i atlantisk region. 
Status er vurderet stærkt ugunstig i begge regioner 
for de øvrige fire naturtyper. 

Påvirkningsfaktorer
De vigtigste påvirkningsfaktorer for indlandsklitter, 
heder og enekrat er næringsbelastning, tilgroning 
som følge af græsningsophør og invasive arter. Næ-
ringsbelastning, især i form af atmosfærisk deposi-
tion, men også direkte gødskning og afdrift fra om-
kringliggende marker, favoriserer kvælstofelskende 
plantearter (særligt græsser) og forringer konkur-
rencevilkårene for dværgbuske og lavtvoksende, 
nøjsomme urter, laver og mosser. Ophørt græsning 
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og tilgroning med invasive vedplanter (især bjerg-
fyr, glansbladet hæg og rynket rose) medfører at en 
række levesteder for varme- og lyskrævende dyr og 
planter i indlandsklitter, heder og enekrat forsvinder. 
Afvanding i form af grundvandsindvinding samt 
grøfter og dræn påvirker våd hede (4010) negativt. 
Endelig påvirker klimaforandringer, bebyggelse og 
fragmentering naturtypernes struktur og funktion.

Kode Naturtype Udbredelse Forekomstareal Struk-
tur og 
funk-
tion

Frem-
tidsud-
sigter

Bevar-
ings- 

status

N2000-
andel

Areal FRR Status Areal FRA Status Status Status Status Pct
ATL – Atlantisk region
2310 Visseindlandsklit 640 ≈ = 4,8 ≈ × × × 48

2320 Revlingindlandsklit 640 ≈ = 23 ≈ × × × 48

2330 Græsindlandsklit 640 ≈ = 1,4 ≈ × × × 50

4010 Våd hede 13300 ≈ = 57 ≈ – – – 42

4030 Tør hede 13600 ≈ = 142 ≈ × = = 49

5130 Enekrat 12800 ≈ = 3,5 ≈ × × × 40
CON – Kontinental region
2310 Visseindlandsklit 150 ≈ = 0,5 >  × × × 80

2320 Revlingindlandsklit 150 ≈ = 10 ≈ × × × 80

2330 Græsindlandsklit 150 ≈ = 0,1 >  × × × 80

4010 Våd hede 13000 >  = 15 >>  – – – 43

4030 Tør hede 24100 ≈ = 58 >>  × = = 45

5130 Enekrat 29100 ≈ = 10 ≈ × × × 33

Kode Naturtype ATL CON
2310 Visseindlandsklit × ×

2320 Revlingindlandsklit × ×

2330 Græsindlandsklit × ×

4010 Våd hede – –

4030 Tør hede = =

5130 Enekrat × ×
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2310 Visseindlandsklit L H M H L H M

2320 Revlingindlandsklit L H L H L H M

2330 Græsindlandsklit L H M H L H M

4010 Våd hede L H M H L H L M

4030 Tør hede L H H L H L

5130 Enekrat L H H L H L M

Tabel 2.5a. Bevaringsstatus for indlandsklitter, 
hede og krat i de to biogeografiske regioner. 
Symboler se s. 9.

Tabel 2.5b. Påvirkningsfaktorer på indlandsklitter, hede og krat.

Tabel 2.5c. Status for indlandsklitter, hede og krat. Arealet for udbredelse og forekomst er angivet i km2. (FRR) er Favorable 
Reference Range og (FRA) er Favorable Reference Area. Symbolerne er omtalt på side 7. N2000 pct. er procentdelen af det 
samlede forekomstareal, der ligger i Natura 2000områder.

Foto 2.5. Tør hede v. Fussingø. 
Henriette Bjerregaard.
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2.6 Overdrev, eng og klipper

Overdrev er naturligt lysåbne, urtedominerede vege-
tationer på veldrænet bund, der er under påvirkning 
af tilbagevendende forstyrrelser, typisk i form af 
græsning. Den sjældne naturtype tørt kalksandsover-
drev (6120) er kendetegnet ved naturligt at opret-
holde en lav, artsrig vegetation på grund af tørke 
og hyppige forstyrrelser. Kalkoverdrev (6210) og surt 
overdrev (6230) på hhv. kalkrig og kalkfattig bund 
findes i mange varianter og overgangsformer afhæn-
gig af jordbundsforholdene. Tidvis våd eng (6410) er 
først og fremmest betinget af en fluktuerende vand-
stand og i mindre grad af jordbunden. Den er derfor 
meget variabel; den kan på de vådeste og mest kal-
krige forekomster ligne rigkær, mens der på kalkfat-
tig bund er tale om mere eller mindre fugtig, mager 
græs-/urtevegetation med færre arter. Naturtypen 
findes ofte i overgangen mellem vådbundstyper og 
overdrev eller hede. Indlandsklippe (8220) og indlands-
klippe med pionerplanter (8230) findes på Bornholm på 
tørre, blottede kalkfattige klipper (typisk af granit, 
serpentinit og gnejs), som ikke ligger ud til havet. 

Bevaringsstatus
Overdrev hører til blandt de mest fragmenterede lys-
åbne naturtyper i Danmark og de tre overdrevstyper 

har stærkt ugunstig bevaringsstatus i begge biogeo-
grafiske regioner. Tidvis våd eng (6410) har stærkt 
ugunstig bevaringsstatus i kontinental region, me-
dens tilstanden er moderat ugunstig i den atlantiske. 
Bevaringsstatus for indlandsklipperne er ukendt pga. 
utilstrækkelig viden om deres struktur og funktion.

For alle seks naturtyper er udbredelsesområdet vur-
deret stabilt og tilstrækkeligt stort til en langsigtet 
opretholdelse. For de tre overdrevstyper er forekom-
starealet vurderet utilstrækkeligt og for de to kalkri-
ge overdrevstyper (6120 og 6210) er arealet desuden 
i tilbagegang. Forekomstarealet med tidvis våd eng 
(6410) er gunstigt i atlantisk, men stærkt ugunstigt 
i kontinental region, da forekomstarealet med den 
kalkrige variant af naturtypen er utilstrækkeligt. Til 
gengæld vurderes arealet med indlandsklippe, både 
8220 og 8230, at være stabilt og tilstrækkeligt stort.

Status for struktur og funktion er vurderet ugunstig 
for overdrevstyperne og den tidvis våde eng, mens 
status for indlandsklipperne er ukendt. Struktur og 
funktion er vurderet stærkt ugunstig for kalkover-
drev (6210) og surt overdrev (6230) i hele landet og 
for tidvis våd eng (6410) i kontinental region. 
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Påvirkningsfaktorer
De vigtigste påvirkningsfaktorer for eng, overdrev 
og indlandsklipper er eutrofiering og tilgroning som 
følge af græsningsophør. For enge og indlandsklip-
per er afvanding og ændret hydrologi endvidere en 
vigtig påvirkningsfaktor. Næringsbelastning ved di-
rekte gødskning, randpåvirkning fra tilgrænsende 
dyrkede marker, tilførsel i form af næringsrigt over-
fladevand og grundvand samt atmosfærisk depositi-
on favoriserer kvælstofelskende plantearter (særligt 
græsser) og forringer konkurrencevilkårene for de 
lavtvoksende og nøjsomme arter (urter, halvgræs-
ser, laver og mosser). Tidligere tiders brug af fosfor-
holdig gødning på overdrevene øger risikoen for at 

kvælstoftilførsel fra luften giver øget plantevækst og 
tab af arter. Ophørt græsning og tilgroning med høje 
urter og vedplanter, medfører at en række levesteder 
for varme- og lyskrævende dyr og planter på over-
drev, enge og indlandsklipper forsvinder. For flere af 
naturtyperne er forekomsten af invasive arter en sær-
lig udfordring. Afvanding i form af vandindvinding 
samt lokale grøfter og dræn reducerer de naturlige 
fluktuationer i grundvandsstanden på tidvis våd eng 
(6410) negativt. Endelig påvirker klimaforandringer, 
opdyrkning og bebyggelse samt fragmentering (gæl-
der særligt tørt kalksandsoverdrev) naturtypernes 
struktur og funktion.

Kode Naturtype Udbredelse Forekomstareal Struk-
tur og 
funk-
tion

Frem-
tidsud-
sigter

Bevar-
ings- 

status

N2000-
andel

Areal FRR Status Areal FRA Status Status Status Status Pct
ATL – Atlantisk region
6210 Kalkoverdrev 6900 ≈ = 4,1 >>  – = × 24

6230 Surt overdrev 13500 ≈ = 28 >>  × = = 43

6410 Tidvis våd eng 13500 ≈ = 11 ≈ × = = 37
CON – Kontinental region
6120 Tørt kalksandsoverdrev 4300 ≈ = 1,3 >>  – = × 54

6210 Kalkoverdrev 29600 ≈ = 41 >>  – = × 29

6230 Surt overdrev 29600 ≈ = 101 >>  × = × 32

6410 Tidvis våd eng 29600 ≈ = 59 >>  × = × 34

8220 Indlandsklippe 20 ≈ = 1,3 ≈ × 31

8230 Indlandsklippe m. pionerpl. 20 ≈ = 1,3 ≈ × 31

Kode Naturtype ATL CON
6120 Tørt kalksandsoverdrev ×

6210 Kalkoverdrev × ×

6230 Surt overdrev = ×

6410 Tidvis våd eng = ×

8220 Indlandsklippe

8230 Indlandsklippe m. pionerpl.
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6120 Tørt kalksandsoverdrev L H H H L L L

6210 Kalkoverdrev L H L H L M L

6230 Surt overdrev L H L H L M L

6410 Tidvis våd eng L H L H L M L L H

8220  Indlandsklippe H M L M

8230  Indlandsklippe m. pionerpl. H M L M

Tabel 2.6a. Bevaringsstatus for overdrev, eng og 
klipper i de to biogeografiske regioner. Symboler 
se s. 9.

Tabel 2.6b. Påvirkningsfaktorer på overdrev, eng og klipper.

Tabel 2.6c. Status for overdrev, eng og klipper. Arealet for udbredelse og forekomst er angivet i km2. (FRR) er Favorable 
Reference Range og (FRA) er Favorable Reference Area. Symbolerne er omtalt på side 7. N2000 pct. er procentdelen af det 
samlede forekomstareal, der ligger i Natura 2000områder.

Foto 2.6. Hesteafgræsset surt overdrev v. 
 Langbjerg. 
Henriette Bjerregaard.
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2.7 Moser

Moser findes naturligt på arealer med en høj vand-
stand og rummer en lang række plantesamfund, 
hvoraf syv er omfattet af Habitatdirektivet. Hænge-
sæk (7140) er en variabel naturtype, der starter ved 
at danne et flydende plantedække i vand, langs søer 
og kildevæld eller i lavninger i kær og heder. Ved 
tilgroning med især sphagnumarter kan tørvelaget 
gradvist miste kontakt til grundvandet og den eks-
tremt næringsfattige og sure mosetype, aktiv højmo-
se (7110), udvikles hvor vand- og næringstilførslen 
alene kommer via nedbøren. Ved afvanding og/el-
ler næringsbelastning udvikler den aktive højmose 
sig til en degenereret udgave, der i Habitatdirektivet 
opfattes som en selvstændig naturtype, nedbrudt høj-
mose (7120). Tørveskrælning, optrædning eller natur-
lig dynamik kan give anledning til den sjældne na-
turtype tørvelavning (7150), der findes naturligt som 
pionervegetation på blottet tørv i højmoser og hede-
moser. Naturlig dynamik omfatter fx frost- og vande-
roderede partier eller våde og tidvis oversvømmede 
sandflader i fugtige heder og moser, der kan udvikle 
sig til tørvelavninger. På kalkrig, fugtig bund med 
høj grundvandstand udvikles den artsrige naturtype 
rigkær (7230). Dominerer den anselige halvgræs, hvas 
avneknippe, henføres naturtypen til avneknippemose 
(7210). Kildevæld (7220) findes hvor fremvældende 
kalkrigt grundvand danner frit rindende vand i ho-
vedparten af året. 

Bevaringsstatus
For samtlige mosetyper er bevaringsstatus vurderet 
ugunstig i begge biogeografiske regioner. Hængesæk 
(7140) og tørvelavning (7140) har moderat ugunstig 
bevaringsstatus, medens status er stærkt ugunstig 
for de øvrige fem naturtyper. Som følge af en aktiv 
indsats i en række LIFE-projekter, hvor der er fore-
taget rydninger af vedplanter og genopretning af de 
hydrologiske forhold, vurderes tilstanden for aktiv 
højmose (7110) at være i fremgang. Det samme gør 
sig gældende for avneknippemose (7210), hvor over-
vågningsdata har påvist en stigende dækning af hvas 
avneknippe.

For alle syv naturtyper er udbredelsesområdet vur-
deret stabilt og tilstrækkeligt stort til en langsigtet 
opretholdelse. Forekomstarealet med aktiv højmose 
(7110) og rigkær (7230) er vurderet utilstrækkeligt og 
for nedbrudt højmose (7120), tørvelavning (7150) og 
avneknippemose (7210) er det ukendt om forekom-
starealet er tilstrækkeligt stort. Til gengæld vurderes 
forekomstarealet med hængesæk (7140) og kilde-
væld (7220) at være stabilt og tilstrækkeligt stort.

Struktur og funktion er vurderet ugunstig for alle mo-
setyperne. For aktiv højmose (7110), nedbrudt højmo-
se (7120), avneknippemose (7210), kildevæld (7220) og 
rigkær (7230) er status endog stærkt ugunstig. 
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Påvirkningsfaktorer
De vigtigste påvirkningsfaktorer for mosetyperne 
er eutrofiering, ændret hydrologi og tilgroning som 
følge af græsningsophør. Næringsbelastning ved at-
mosfærisk deposition, direkte gødskning, afdrift fra 
omkringliggende marker samt via overfladevand og 
grundvand favoriserer kvælstofelskende plantearter 
(særligt græsser) og forringer konkurrencevilkårene 
for både dværgbuske og lavtvoksende, nøjsomme 
urter, halvgræsser og mosser. Ændret hydrologi som 
følge af vandindvinding og udtørring pga. lokale 
grøfter og dræn sænker vandstanden og reducerer 

grundvandstrykket, hvilket fører til en forøget til-
gængelighed af næringsstoffer og en accelereret til-
groning med vedplanter. Skygningen fra høje planter 
på grund af ophørt græsning medfører, at en række 
levesteder for varme- og lyskrævende dyr og planter 
i rigkær (7230) og kildevæld (7220) forsvinder. For 
hængesæk (7140) og tørvelavning (7150) er forekom-
sten af de invasive vedplanter bjergfyr og sitkagran 
en særlig udfordring. Endelig påvirker klimaforan-
dringer og fragmentering naturtypernes struktur og 
funktion.

Kode Naturtype Udbredelse Forekomstareal Struk-
tur og 
funk-
tion

Frem-
tidsud-
sigter

Bevar-
ings- 

status

N2000-
andel

Areal FRR Status Areal FRA Status Status Status Status Pct
ATL – Atlantisk region
7110 Aktiv højmose 2400 ≈ = 0,3 >>  × + + + 100

7120 Nedbrudt højmose 7800 ≈ = 22 × × = = = 17

7140 Hængesæk 13500 ≈ = 6 ≈ × = = 40

7150 Tørvelavning 13100 ≈ = 2,4 × × = = 50

7220 Kildevæld 13500 ≈ = 0,6 ≈ × = = 33

7230 Rigkær 13500 ≈ = 14 ≈ × = = 37
CON – Kontinental region
7110 Aktiv højmose 7600 ≈ = 26 >>  × + + + 96

7120 Nedbrudt højmose 17500 ≈ = 25 × × = = = 36

7140 Hængesæk 29600 ≈ = 14 ≈ × = = 36

7150 Tørvelavning 11500 ≈ = 1,3 × × = = 46

7210 Avneknippemose 11600 ≈ = 3 × × + + + 30

7220 Kildevæld 29600 ≈ = 10 ≈ × = = 34

7230 Rigkær 29600 ≈ = 76 ≈ × = = 32

Kode Naturtype ATL CON
7110 Aktiv højmose + +

7120 Nedbrudt højmose = =

7140 Hængesæk = =

7150 Tørvelavning = =

7210 Avneknippemose +

7220 Kildevæld = =

7230 Rigkær = =
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7110 Aktiv højmose H H M L H

7120 Nedbrudt højmose H M L H

7140 Hængesæk H H L M

7150 Tørvelavning H M H L L M M

7210 Avneknippemose H M L M

7220 Kildevæld H M M L L L L H

7230 Rigkær L H M H L L L L H

Tabel 2.7a. Bevaringsstatus for moser i de to 
biogeografiske regioner. Symboler se s. 9.

Tabel 2.7b. Påvirkningsfaktorer på moser.

Tabel 2.7c. Status for moser. Arealet for udbredelse og forekomst er angivet i km2. (FRR) er Favorable Reference Range og 
(FRA) er Favorable Reference Area. Symbolerne er omtalt på side 7. N2000 pct. er procentdelen af det samlede forekomst
areal, der ligger i Natura 2000områder.

Foto 2.7. Højmose v. Stenholt mose. 
Henriette Bjerregaard.
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2.8 Skove

I Danmark findes 10 skovnaturtyper, der er beskyt-
tet af Habitatdirektivet og de har alle deres hoved-
udbredelse i den kontinentale region. Skovtyperne 
omfatter fire bøgeskovstyper, tre egeskovstyper, en 
skovtype, der dannes langs de eksponerede kyster 
og to sumpskovstyper, der udvikles på fugtig-våd 
bund. Skovklit (2180) findes som naturlige skovsam-
fund i kystklitterne, både som egentlig skov og som 
krat. I bøgeskove på sur og morbundsdannende 
bund findes bøg på mor (9110) og bøg på mor med krist-
torn (9120), der begge har sparsom bundflora præget 
af surbundsarter. Bøg på muld (9130) er arealmæssigt 
den mest udbredte bøgeskovstype med en stor va-
riation i artsindhold, afhængig af jordbundens sur-
hedsgrad og fugtighed. På meget kalkrig bund eller 
på tertiært plastisk ler findes bøg på kalk (9150) med 
en rig bundflora af kalkelskende arter. Egeblandskov 
(9160) er en variabel skovtype med eg og avnbøg på 
relativt kalkholdig, og ofte lidt vandlidende bund, 
der hindrer bøgen i at trives og ask i at dominere. 
Den sjældne skovtype vinteregeskov (9170) omfatter 
naturlige egeskove med mere vintereg end stilkeg. 
Og i egeskove på mager, sur bund med dominans af 
stilkeg findes stilkegekrat (9190), der ofte har artsrig 
træsammensætning og et rigt bunddække af bregner 
og andre nøjsomhedsplanter. Skovbevokset tørvemose 
(91D0) er domineret af birk, skovfyr eller rødgran, og 
forekommer på relativ næringsfattig, sur bund med 
højt grundvandsspejl. Elle- og askeskov (91E0) findes 
på naturlig næringsrig, kalkholdig og ret fugtig jord-
bund og er typisk domineret af vådbundstolerante 
og grundvandselskende træarter såsom el og ask. 

Bevaringsstatus
For samtlige skovtyper er bevaringsstatus vurde-
ret stærkt ugunstig i begge biogeografiske regioner. 
Med undtagelse af de to sjældne skovtyper, bøg på 
kalk (9150) og vinteregeskov (9170), der begge ude-
lukkende findes i den kontinentale region, vurderes 
areal og udbredelsesområde for alle skovtyperne at 
være stabilt og tilstrækkeligt stort til en langsigtet 
opretholdelse. Udbredelsesområdet for bøg på kalk 
(9150) vurderes tilstrækkeligt stort, medens det er 
ukendt om forekomstarealet med skovtypen er gun-
stigt. Det er også ukendt om udbredelsesområdet for 
vinteregeskov (9170) er tilstrækkeligt stort, medens 
forekomstarealet vurderes stærkt ugunstigt. Struk-
tur og funktion er vurderet stærkt ugunstig for alle 
skovtyperne.

Påvirkningsfaktorer
En tredjedel af skovenes samlede biodiversitet vur-
deres at være arter, knyttet til overfladen af gamle 
træer eller til dødt ved under nedbrydning. Det døde 
ved kan findes i hulheder og rådne partier på endnu 
levende, eller stående/liggende døde træer. Den vig-
tigste påvirkningsfaktor i skovene er intensiv forstlig 
drift med plantning, afvanding, udtynding, tilplant-
ning af skovlysninger, hugst af biologisk unge træer 
og fjernelse af det døde ved. Eutrofieringen af sko-
vene er sjældent i form af gødskning, men snarere en 
generelt højere afsætning af luftbåret kvælstof da de 
rager op i landskabet. Sjældne og sårbare arter knyt-
tet til gamle træer og dødt ved er ofte så fragmen-
terede og spredte at deres genetiske udveksling og 
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spredningsmuligheder er begrænsede. Særligt små 
forekomster af de to sumpskovstyper (91D0 og 91E0) 
er meget påvirkelige overfor vandindvinding og af-
vanding ved grøfter og dræn og eutrofiering fra næ-

ringsbelastet overflade- og grundvand. Endelig er til-
standen i skovklit (2180) påvirket af kystbeskyttelse 
og sanddæmpende foranstaltninger, der hæmmer de 
naturlige dynamiske processer i kystklitterne.

Kode Naturtype Udbredelse Forekomstareal Struk-
tur og 
funk-
tion

Frem-
tidsud-
sigter

Bevar-
ings- 

status

N2000-
andel

Areal FRR Status Areal FRA Status Status Status Status Pct
ATL – Atlantisk region
2180 Skovklit 700 ≈ = 2 ≈ × = = 55

9110 Bøg på mor 4300 ≈ = 1 ≈ × = = 20

9120 Bøg på mor med kristtorn 1800 ≈ = 1 ≈ × = = 40

9130 Bøg på muld 3000 ≈ = 3 ≈ × = = 13

9160 Egeblandskov 5000 ≈ = 12 ≈ × = = 15

9190 Stilkegekrat 10500 ≈ = 14 ≈ × = = 43

91D0 Skovbevokset tørvemose 13500 ≈ = 7 ≈ × = = 79

91E0 Elle og askeskov 13500 ≈ = 4 ≈ × = = 28
CON – Kontinental region
2180 Skovklit 530 ≈ = 8 ≈ × = = 60

9110 Bøg på mor 24800 ≈ = 132 ≈ × = = 22

9120 Bøg på mor med kristtorn 5600 ≈ = 30 ≈ × = = 27

9130 Bøg på muld 25900 ≈ = 458 ≈ × = = 12

9150 Bøg på kalk 3500 ≈ = 6 × × = = 50

9160 Egeblandskov 26800 ≈ = 92 ≈ × = = 15

9170 Vinteregeskov 230 × = 1 >>  × = = 70

9190 Stilkegekrat 13300 ≈ = 24 ≈ × = = 42

91D0 Skovbevokset tørvemose 29600 ≈ = 40 ≈ × = = 78

91E0 Elle og askeskov 29600 ≈ = 105 ≈ × = = 29

Kode Naturtype ATL CON
2180 Skovklit = =

9110 Bøg på mor = =

9120 Bøg på mor med kristtorn = =

9130 Bøg på muld = =

9150 Bøg på kalk =

9160 Egeblandskov = =

9170 Vinteregeskov =

9190 Stilkegekrat = =

91D0 Skovbevokset tørvemose = =

91E0 Elle og askeskov = =
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2180 Skovklit H M L L

9110 Bøg på mor H M L L H

9120 Bøg på mor med kristtorn H M L L H

9130 Bøg på muld H M L L H

9150 Bøg på kalk H M L L H

9160 Egeblandskov H M M L H

9170 Vinteregeskov M M M L L

9190 Stilkegekrat H M L L M

91D0 Skovbevokset tørvemose H L L L M M

91E0 Elle og askeskov M L L L H H M

Tabel 2.8a. Bevaringsstatus for skove i de to 
biogeografiske regioner. Symboler se s. 9.

Tabel 2.8b. Påvirkningsfaktorer på skove.

Tabel 2.8c. Status for skove. Arealet for udbredelse og forekomst er angivet i km2. (FRR) er Favorable Reference Range og 
(FRA) er Favorable Reference Area. Symbolerne er omtalt på side 7. N2000 pct. er procentdelen af det samlede forekomst
areal, der ligger i Natura 2000områder.

Foto 2.8. Elle og askeskov v. Rø, Bornholm.
Jesper Fredshavn.
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3 Arter

82 arter på Habitatdirektivets Bilag II, IV og V forekommer i Danmark. Des-
uden optræder nogle få arter så sporadisk at de ikke afrapporteres her. Ar-
terne spænder over alle medier, både havet, de ferske vande og landjorden, 
og lige fra større pattedyr til undseelige mosskorpioner og snegle. For arterne 
indgår fire statusvurderinger i den samlede bevaringsstatus: Udbredelsesare-
al, Bestandsstørrelse, Habitatkvalitet og Fremtidsudsigter. Figur 3.1 viser det 
samlede resultat, hvor den procentvise fordeling af alle arterne på de fire sta-
tuskategorier, gunstig (grøn), moderat ugunstig (gul), stærkt ugunstig (rød) og 
ukendt (hvid) er vist. Hvis arten forekommer i begge biogeografiske regioner 
tæller statusvurderingerne med to gange.

Foto 3. Markfirben. 
Lars Christian Adrados.
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I det følgende bliver arterne præsenteret i ni kapitler, hvor hver artsgrup-
pe indeholder en præsentation af arterne, en oversigt over bevaringsstatus, en 
beskrivelse af påvirkningsfaktorer samt tre tabeller med bevaringsstatus, på-
virkningsfaktorer og en oversigtstabel over de vigtigste statusoplysninger om 
arterne. 

Tabel a i hvert kapitel viser bevaringsstatus angivet som farvede cirkler, evt. 
med et trendsymbol for udviklingen som enten stigende (+), faldende (–), stabil 
(=) eller ukendt (×). 

Tabel b viser en række overordnede påvirkningsfaktorers betydning for ar-
terne. For hver art er angivet om påvirkningen har høj (H), middel (M) eller lav 
(L) betydning for artens bestandsudvikling. Rapportens Bilag 2 viser de rap-
porterede påvirkningsfaktorers inddeling i tabellernes grupper.

Tabel c i hvert kapitel giver et samlet overblik over de statusvurderinger, der 
indgår i bevaringsstatus og de vigtigste oplysninger om arterne. Statusvurde-
ringerne omfatter: 

Udbredelsesareal er det areal, der omslutter samtlige artens forekomster. Status 
for udbredelsesareal er vurderet i forhold til et referenceniveau, Favorable Re-
ference Range (FRR). I oversigtstabellen er med symboler vist om FRR svarer 
til (≈), er 0 til 10 pct. større end (>) eller er mere end 10 pct. større end (>>) det 
observerede areal. Eventuelt er det ukendt (×). Med trendsymboler er angivet 
om udviklingen i udbredelsesarealet er stigende, faldende, stabil eller ukendt.

Bestandsstørrelse er det samlede antal individer i hvert af de to biogeografiske 
områder. I de fleste tilfælde har det ikke været muligt ud fra overvågningsda-
ta at kalkulere en bestandsstørrelse i antal individer, og i stedet har medlems-
landene mulighed for at angive indirekte mål såsom antal lokaliteter (loc), antal 
kvadrater á 10 × 10 km (kv10), antal træer med fund (trees) eller arealer i m2 med 
fund. Status for bestandsstørrelsen er vurderet i forhold til et referenceniveau, 
Favorable Reference Population (FRP). I oversigtstabellen er med symboler vist 
om FRP svarer til (≈), er 0 til 25 pct. større end (>) eller er mere end 25 pct. større 
end (>>) den observerede populationsstørrelse. Eventuelt er det ukendt (×). 
Med trendsymboler angivet om udviklingen i bestandsstørrelse er stigende, 
faldende, stabil eller ukendt.

Bevaringsstatus

Fremtidsudsigter

Habitatkvalitet

Bestandsstørrelse

Udbredelse

40%
34%

14% 12%

29%
38%

23%

10%

36%38%

15% 11%

30%32%

26%
12%

30%31%

27%
12%

Gunstig

Bevaringsstatus

Moderat ugunstig
Stærkt ugunstig
Ukendt

 

Figur 3.1. Status for de 82 arter for hhv. ud
bredelsesareal, bestandsstørrelse, habitat
kvalitet, fremtidsudsigter og den samlede 
bevaringsstatus. For hver status er vist den 
procentvise fordeling af gunstig (grøn), mo
derat ugunstig (gul), stærkt ugunstig (rød) 
og ukendt (hvid).
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Habitatkvalitet er en vurdering af artens levesteder. Det registrerede areal med 
levesteder i NOVANA overvågningsprogram er opført i antal kvadratkilo-
meter. I nogle tilfælde er arealet ukendt, men pga. en uhensigtsmæssighed i 
EU-databasen skal et ukendt areal opgives som 0. Dermed kan det ikke umid-
delbart skelnes fra de tilfælde hvor arten er eftersøgt, og ikke fundet, eller det 
samlede areal er betydeligt mindre end 1 kvadratkilometer. Status for habitat-
kvalitet bygger i mangel af data ofte på en ekspertvurdering. Status er angivet 
med farvesymbolerne, og udviklingen er vist med trendsymbolerne.

Fremtidsudsigterne er en vurdering af arternes udvikling de kommende 12 år 
under hensyntagen til de aktuelle påvirkningsfaktorer og de forvaltningstil-
tag, der skal forbedre udviklingen. Vurderingen foretages af Naturstyrelsen. 
Status er angivet med farvesymbolerne, og udviklingen i fremtidsudsigterne 
er vist ved trendsymbolerne.

Bevaringsstatus er den samlede vurdering på grundlag af de fire grundlæg-
gende statusvurderinger af udbredelse, bestandsstørrelse, habitatkvalitet og 
fremtidsudsigter. Hvis der er fire gunstige, eller tre gunstige og én ukendt, er 
den samlede bevaringsstatus gunstig, Er blot én af delvurderingerne stærkt 
ugunstig er bevaringsstatus stærkt ugunstig. Er én eller flere delvurderinger 
moderat ugunstig og ingen er stærkt ugunstig, så er bevaringsstatus moderat 
ugunstig, og i de øvrige tilfælde er bevaringsstatus ukendt. Status er angivet 
med farvesymbolerne, og udviklingen er vist ved trendsymbolerne.

Natura 2000-andel er den procentdel af bestandsstørrelsen, der forekommer 
inden for de udpegede Natura 2000-områder. Andelen er kun angivet for 
Bilag II-arterne, da alene de optræder som udpegningsarter for habitatom-
råderne. Vurderingerne af status omfatter hele det nationale areal i hver af 
de to biogeografiske regioner, men det er kun inden for Natura 2000-områ-
derne medlemslandene er forpligtet til at gøre en indsats på for at forbedre 
den nationale status. En lille Natura 2000-andel kan altså betyde at selv en 
stor forvaltningsindsats i habitatområderne ikke har den store effekt på den 
nationale status.
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3.1 Pattedyr

Hasselmus findes i små bestande i blandede løvsko-
ve i Jylland, Fyn og på Sjælland. Birkemus er fundet 
i enge, moser, strandenge og andre naturtyper med 
høj fugtighed og et tæt urtedække. Langs åerne og 
søerne i Jylland findes en vidt udbredt, levedygtig 
bestand af odder, der nu synes at brede sig til Fyn. 
På Sjælland viser fund, at odderen findes i et større 
område end tidligere sporadiske fund kunne indi-
kere. Skovmår findes i små bestande i nåle-, løv- og 
blandingsskove over hele landet undtagen på Born-
holm og mindre øer. Ilder lever i krat og skovkanter 
og langs vandløb og søer over hele landet undtagen 
Lolland-Falster, Bornholm og mindre øer.

Bevaringsstatus
Hasselmus findes kun i den kontinentale region, 
hvor der stedvis findes virkelig gode habitater for 
hasselmus, men de er få og spredte og under pres, 
hvilket sammen med manglende økologiske spred-
ningskorridorer og habitatfragmentering betyder at 
arten har stærkt ugunstig bevaringsstatus i den kon-
tinentale region. 

Overvågningsdata og data fra projekt Birkemus har 
øget kendskabet til birkemus, der nu vurderes mode-
rat ugunstig i den atlantiske region, og fortsat ukendt 
i den kontinentale region. Der mangler generel viden 
om artens krav til levesteder, udbredelse, forekom-
ster, bestandsstørrelser og -tætheder, men forekom-
sten synes stadigt meget spredt og fragmenteret, især 
i det sydlige udbredelsesområde.

Bevaringsstatus for odder er vurderet gunstig i den 
atlantiske region, mens der findes en lille og sårbar 
bestand i den kontinentale region som vurderes at 
have stærkt ugunstig bevaringsstatus. Der er dog 
tegn på fremgang i regionen, da bestanden gennem 
de senere år synes at være under genindvandring til 
Fyn.
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Bevaringsstatus for skovmår og ilder vurderes som 
gunstige i begge biogeografiske regioner. Der er tale 
om ekspertvurderinger, da arterne ikke overvåges i 
NOVANA. Begge arter er udbredt i Danmark, og be-
standene synes ikke i tilbagegang. Skovmår findes i 
lavere bestandsstørrelser end ilder, men arten synes 
at kunne trives i stærkt fragmenterede kulturland-
skaber, hvor der kun er spredte, mindre skove. I de 
senere år er de relativt mange naturgenopretnings-
projekter i form af genetablering af vådområder, 
ganske givet kommet ilderen til gode. 

Påvirkningsfaktorer
Hasselmusen er særligt påvirket af moderne skov- 
og landbrugsdrift, der ikke levner tilstrækkeligt med 
krat, hegn og underskov hvor hasselmusen kan tri-
ves, og ikke giver muligheder for spredning mellem 
de få isolerede habitater i landskabet. Birkemus er li-
geledes under påvirkning af intensiv landbrugsdrift 
og habitatfragmentering. For odder er de vigtigste 
menneskeskabte mortalitetsfaktorer fortsat trafik-
drab og drukning i åleruser, som gennem de sidste 
10 år har bevirket indlevering af 50-80 dødfundne 
dyr årligt til myndighederne. 

Artsnavn Udbredelse Bestandsstørrelse Habitat Frem-
tidsud-
sigter

Bevar-
ings- 

status

N2000-
andel

Areal FRR Status PopStr FRP Status Areal Status Status Status Pct
ATL – Atlantisk region
Birkemus 3878 >  × 32 kv10 × × 2516 × ×

Odder 13222 ≈ + 345 loc ≈ + 12184 + 28

Skovmår 0 ≈ = – × × 0 ×

Ilder 0 × × – × × 0 ×

CON – Kontinental region
Hasselmus 2210 >>  × 85 loc >>  × 1993 × ×

Birkemus 559 × × 5 kv10 × × 496 ×

Odder 18204 >>  + 349 loc >  + 13668 + × × 24

Skovmår 0 ≈ × – ≈ × 0 ×

Ilder 0 × × – × × 0 ×
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Hasselmus H M H L

Birkemus M M L

Odder L H H

Skovmår L

Ilder L

Bilag Artsnavn ATL CON
IV Hasselmus ×

IV Birkemus ×

II, IV Odder ×

V Skovmår

V Ilder

Tabel 3.1a. Bevaringsstatus for pattedyr i 
de to biogeografiske regioner. Symboler 
se s. 30.

Tabel 3.1b. Påvirkningsfaktorer på pattedyr.

Tabel 3.1c. Status for pattedyr. Arealet for udbredelse og habitatareal er angivet i km2. (FRR) er Favorable Reference Range 
og (FRP) er Favorable Reference Population. Symbolerne er omtalt på side 28. N2000 er andelen af den samlede populati
onsstørrelse af Habitatdirektivets Bilag IIarter, der forekommer i Natura 2000områder.

Foto 3.1a. Odder. Jan Skriver.
Foto 3.1b. Birkemus. Julie Dahl Møller.
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3.2 Flagermus

Flagermusene trives generelt godt i det danske land-
skab. NOVANA-overvågningen omfatter 16 arter af 
flagermus, hvoraf de 11 arter findes i både den at-
lantiske og den kontinentale biogeografiske region. 
Sommerens ynglekvarter skal være beskyttet mod 
fjender, uforstyrret, relativt varmt og have gode ind- 
og udflyvningsmuligheder. Det skal samtidig være 
placeret i nærheden af gode, insektrige fødesøg-
ningsområder. Vinterens overvintringskvarter skal 
være uforstyrret og køligt, men dog frostfrit. Selv 
små ændringer i de fysiske forhold og gentagne for-
styrrelser i vinterperioden betyder at flagermusene 
vågner op og forbruger af fedtreserverne, hvorved 
de kan have vanskeligt ved at overleve hele vinteren 
og det insektfattige forår.

Bevaringsstatus
De fleste flagermusarter har gunstig bevaringssta-
tus. Det gælder ikke mindst de vidt udbredte arter 
som pipistrelflagermus, sydflagermus, langøret fla-
germus og skimmelflagermus samt dværgflagermus 
i den kontinentale region, som året igennem er me-
get knyttet til menneskelig bebyggelse. Derudover 
har brunflagermus, vandflagermus, troldflagermus, 
damflagermus og skægflagermus også gunstig beva-
ringsstatus.

Derimod vurderes bevaringsstatus for Bechsteins 
flagermus at være stærkt ugunstig. Arten er udeluk-
kende tilknyttet skov, og forekommer stort set kun 
i løvskove domineret af gamle egetræer, og med en 

stor variation både i træaldre og træarter. I Danmark 
findes den kun på Bornholm, hvor der er en yngle-
bestand, som formentlig kun er knyttet til ét skov-
område. For bredøret flagermus og dværgflagermus, 
som har relativt små bestande med begrænset udbre-
delsesområde i hhv. den kontinentale og atlantiske 
biogeografiske region, vurderes bevaringsstatus som 
moderat ugunstig. For fire arter af flagermus er der 
ikke et tilstrækkelig datagrundlag at vurdere beva-
ringsstatus ud fra. Bevaringsstatus vurderes derfor 
som ukendt for nordflagermus, Brandts flagermus, 
frynseflagermus og Leislers flagermus.

Påvirkningsfaktorer
Flagermusarter med sommer- og/eller vinterkvar-
ter i hule træer i skov, parker, alléer og lignende er 
følsomme overfor skovdrift, der enten fælder egnede 
træer eller forhindrer at de opstår. Desuden reagerer 
de fleste arter negativt på menneskelig forstyrrelse 
på deres permanente opholdssteder. På overvin-
tringslokaliteterne er de let påvirkelige overfor selv 
små ændringer i mikroklimaet.

De fleste flagermusarter er karakteriseret ved lange 
levetider, lave reproduktionsrater og relativt lave 
bestandstætheder. Flagermusenes bestandsstatus 
vurderes derfor som generelt følsomme – især lokalt 
– over for øget dødelighed forårsaget af vindmøller.
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Bredøret flagermus M M M

Pipistrelflagermus L M M

Brunflagermus M M M

Nordflagermus L M M

Vandflagermus H M M

Troldflagermus L M M

Damflagermus H L M

Brandts flagermus H M M

Frynseflagermus H M M

Bechsteins flagermus M M M

Langøret flagermus M M M

Sydflagermus L L M

Skægflagermus L M M

Leislers flagermus M M M

Skimmelflagermus L M

Dværgflagermus L M M

Bilag Artsnavn ATL CON
II, IV Bredøret flagermus ×

IV Pipistrelflagermus

IV Brunflagermus

IV Nordflagermus

IV Vandflagermus

IV Troldflagermus

II, IV Damflagermus

IV Brandts flagermus

IV Frynseflagermus

II, IV Bechsteins flagermus ×

IV Langøret flagermus

IV Sydflagermus

IV Skægflagermus

IV Leislers flagermus

IV Skimmelflagermus

IV Dværgflagermus ×

Artsnavn Udbredelse Bestandsstørrelse Habitat Frem-
tidsud-
sigter

Bevar-
ings- 

status

N2000-
andel

Areal FRR Status PopStr FRP Status Areal Status Status Status Pct
ATL – Atlantisk region
Pipistrelflagermus 4406 ≈ + 9 loc ≈ × 900 =

Brunflagermus 2889 ≈ × 5 loc ≈ × 570 ×

Vandflagermus 12451 ≈ × 40 loc ≈ × 3118 ×

Troldflagermus 12060 ≈ × 18 loc ≈ × 1574 ×

Damflagermus 7187 ≈ × 13 loc ≈ × 1074 × 38

Brandts flagermus 0 × × 0 loc × × 0 ×

Frynseflagermus 100 × × 1 loc × × 100 ×

Langøret flagermus 808 ≈ × 5 loc ≈ × 534 ×

Sydflagermus 10669 ≈ + 31 loc ≈ + 2410 +

Dværgflagermus 4236 >  × 9 loc ≈ × 883 × ×

CON – Kontinental region
Bredøret flagermus 2056 ≈ × 12 loc >  × 791 + × 8

Pipistrelflagermus 8387 ≈ + 27 loc ≈ + 2300 =

Brunflagermus 24547 ≈ × 104 loc ≈ × 8610 ×

Nordflagermus 135 × × 2 loc × × 135 ×

Vandflagermus 27197 ≈ × 125 loc ≈ × 9883 ×

Troldflagermus 25312 ≈ × 91 loc ≈ × 7607 ×

Damflagermus 12020 ≈ × 29 loc ≈ × 2991 × 31

Brandts flagermus 254 × × 4 loc × × 254 ×

Frynseflagermus 918 × × 9 loc × × 786 ×

Bechsteins flagermus 100 >>  × 1 loc >>  × 100 × × 100

Langøret flagermus 11491 ≈ × 33 loc ≈ × 2762 ×

Sydflagermus 25301 ≈ + 112 loc ≈ + 8832 +

Skægflagermus 344 ≈ × 5 loc ≈ × 344 ×

Leislers flagermus 0 × × – × × 0 ×

Skimmelflagermus 28092 ≈ × 37 loc ≈ × 3205 ×

Dværgflagermus 25320 ≈ × 111 loc ≈ × 9028 ×

Tabel 3.2a. Bevaringsstatus for 
flagermus i de to biogeografiske 
regioner. Symboler se s. 30.

Tabel 3.2b. Påvirkningsfaktorer 
på flagermus.

Tabel 3.2c. Status for flagermus. 
Arealet for udbredelse og habi
tatareal er angivet i km2. (FRR) er 
Favorable Reference Range og 
(FRP) er Favorable Reference Po
pulation. Symbolerne er omtalt 
på side 28. N2000 er andelen af 
den samlede populationsstør
relse af Habitatdirektivets Bilag 
IIarter, der forekommer i Natura 
2000områder.

Foto 3.2. Damflagermus. 
Hans J. Baagøe.
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3.3 Havpattedyr

Danmarks tre mest talrige havpattedyr er spættet sæl, 
gråsæl og marsvin. Spættet sæl blev næsten og gråsæl 
totalt udryddet i 1930’erne. Da spættet sæl herefter 
blev totalfredet i 1977, var der anslået kun et par 
tusinde individer tilbage. Samtidig med fredningen 
oprettedes en række reservater omkring hvile- og 
ynglepladser. Optællinger af de spættede sæler blev 
indledt i 1979 og bestanden har været støt stigende, 
kun afbrudt af to udbrud af virussygdommen Pho-
cine Distemper Virus (PDV). PDV er kun dødelig for 
de spættede sæler) og slog ca. 50 procent af sælerne 
ihjel i 1988 og 2002. I 2012 blev bestanden af spættede 
sæler estimeret til ca. 15.000. 

Gråsælen blev totalfredet allerede i 1967 men forekom 
på daværende tidspunkt kun sporadisk i landet. Si-
den 2000 er arten registreret jævnligt og med stigende 
antal i Vadehavet, Kattegat, den vestlige Limfjord og 
i Østersøen. I den danske Østersø er der siden 2010 
registreret forekomster på flere hundrede dyr. Siden 
2003 er gråsælen igen ynglende i Danmark med op 
til 5 unger pr. år. 

Marsvin blev i 2011 en del af NOVANA-overvågnin-
gen. I 1994 og 2005 blev de første store europæiske 
optællinger af marsvin og andre hvaler gennemført 
vha. linje-transekt metoden fra skib og fly. I 2012 blev 
den samme metodik anvendt i det sydlige Kattegat, 
Bælthavet, Øresund og den vestlige Østersø. Det er 
på basis af disse optællinger at vurderingen i denne 
rapport er foretaget.

Hvidnæse og vågehval forekommer i den danske 
Nordsø og indgår også i denne vurdering.

Bevaringsstatus
Bevaringsstatus for spættet sæl vurderes som gun-
stig i begge marine regioner. Arten forekommer i 
Danmark i fire populationer: Vadehavet, Limfjorden, 
Kattegat og Østersøen. Bestandene i Vadehavet og 
Kattegat (delt med hhv. Holland/Tyskland og Sve-
rige) er store og langsigtet levedygtige, mens bestan-
dene i Limfjorden og Østersøen er mindre og mere 
sårbare. Arten er i fremgang i alle områder undtagen 
i Limfjorden og forekommer i alle danske farvande.

Gråsælens status vurderes som ugunstig, men i bed-
ring i begge marine regioner. Gråsælen har siden 
2003 etableret sig som ynglende art og forekommer 
i stigende antal i danske farvande. Gråsæler i Dan-
mark stammer fra to overordnede populationer i 
hhv. Vadehavet med kontakt til De Britiske Øer og 
en bestand fra den centrale Østersø. Gråsælerne i Va-
dehavet, Limfjorden og en del af sælerne i Kattegat 
stammer fra bestanden i Vadehavet. Gråsælerne i de 
indre farvande, bortset fra dele af Kattegat, stammer 
fra den centrale Østersø. Begge disse populationer 
har en størrelse, der sikrer stor sandsynlighed for 
langsigtet overlevelse. Forekomsten og yngleaktivi-
teten i Danmark vurderes dog at være meget langt 
fra områdets bæreevne, og arten vurderes i de indre 
farvande ikke at være udbredt til alle egnede områ-
der, hvad angår hvilepladser på land. 

Bevaringsstatus for marsvin er vurderet gunstig i den 
marine atlantiske region, idet optællinger i Nordsøen 
i 1994 og 2005 ikke viste nogen nedgang i antal. I den 
baltiske region lever to bestande i dansk farvand: én 
i de indre danske farvande og én i den indre Østersø 
inkl. farvandet omkring Bornholm. Disse to bestande 
vurderes samlet at have stærkt ugunstig bevarings-
status, idet optællinger af bestanden i de indre far-
vande har vist en nedgang fra 1994 til 2012 og bestan-
den i Østersøen betragtes som kritisk truet af IUCN. 
Bestandsestimatet i 2012 er højere end i 2005, men 
pga. statistiske usikkerheder kræves flere tællinger 
for at vide om denne trend er stabil. 

Optællinger af hvidnæse og vågehval i 1994 og 2005 
tyder på stabile forekomster og udbredelser for 
begge arter. Begge arter er derfor vurderet at have 
gunstig bevaringsstatus i den atlantiske region. Fore-
komst i den baltiske region er kun sporadisk og vur-
deres ikke.
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Påvirkningsfaktorer
Forstyrrelser forårsaget af skibsfart, anlægsarbejder 
(fx broer og havmølleparker) og fritidsaktiviteter på 
havet kan påvirke alle havpattedyrarterne i form af 
støj, habitatreduktion og fysiske forstyrrelser. Sæler 
på land er fx meget sårbare overfor forstyrrelser fra 
mennesker uanset om det er fra land, vand eller luft.

Fiskeri kan påvirke alle tre arter ved at reducere til-
gængelig fødemængde samt ved utilsigtet bifangst. 
Bifangst vurderes ikke at have populationsmæssig 
betydning for sælerne (dog drukner en del gråsælun-
ger i fiskeredskaber), men dette kan ikke udelukkes 
for hvalarterne, hvor især marsvinet er sårbart. 

Miljøfremmede stoffer som fx organokloriner og 
perfluorerede stoffer kan påvirke helbred og for-
plantning hos alle havpattedyrarter. Disse stoffer 

opkoncentreres i fødekæden og forekommer således 
i de højeste koncentrationer hos toprovdyr som hav-
pattedyr. Da marsvin bruger ekkolokalisering til at 
fange bytte og orientere sig i vandet, er støjforure-
ning fx fra seismiske undersøgelser eller ramninger 
ved havmøllekonstruktioner desuden en signifikant 
påvirkningsfaktor for denne art. 

Konstruktioner til havs, støj og skibstrafik kan til-
sammen påvirke havpattedyr ved at forringe og 
fragmentere levestederne og for sælernes vedkom-
mende også forringe adgang til ynglepladser. 

Hvidnæsen er sårbar overfor klimaforandringer, 
da undersøgelser af dens forekomst viser, at den er 
knyttet til et snævrere interval af kølige havtempera-
turer end de andre arter.

Artsnavn Udbredelse Bestandsstørrelse Habitat Frem-
tidsud-
sigter

Bevar-
ings- 

status

N2000-
andel

Areal FRR Status PopStr FRP Status Areal Status Status Status Pct
MATL – Marin atlantisk region
Marsvin 60000 ≈ = 231000288000 ≈ = 60000 =

Gråsæl 55000 ≈ = 76300 10000 + 55000 = +

Spættet sæl 60000 ≈ = 1370016300 10000 + 60000 =

Hvidnæse 60000 ≈ = 900030000 10500 = 60000 =

Vågehval 59000 ≈ = 1000036500 13500 = 59000 =

MBAL – Marin baltisk region
Marsvin 45000 ≈ = 1360022127 22000 × 45000 = ×

Gråsæl 45000 ≈ = 100400 10000 + 45000 = +

Spættet sæl 35000 ≈ = 14001800 10000 + 35000 =
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Marsvin H L M L L M M

Gråsæl L L L L

Spættet sæl L L L L

Hvidnæse L L M L M L M

Vågehval L M L L M

Bilag Artsnavn MATL MBAL
II, IV Marsvin ×

II, V Gråsæl + +

II, V Spættet sæl

IV Hvidnæse

IV Vågehval

Tabel 3.3a. Bevaringsstatus for havpattedyr i 
de to marine regioner. Symboler se s. 30.

Tabel 3.3b. Påvirkningsfaktorer på havpattedyr.

Tabel 3.3c. Status for havpattedyr. Arealet for udbredelse og habitatareal er angivet i km2. (FRR) er Favorable Reference 
Range og (FRP) er Favorable Reference Population. Symbolerne er omtalt på side 28. N2000 er andelen af den samlede 
populationsstørrelse af Habitatdirektivets Bilag IIarter, der forekommer i Natura 2000områder.
Bemærk at bestandsopgørelserne for marsvin, hvidnæse og vågehval inkluderer hele populationer, der går ud over Dan
marks grænser, mens de to sælarter er optalt på dansk territorium.

Foto 3.3. Gråsæl. 
Anders Galatius.
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3.4 Krebsdyr og fisk

På nær én art, flodkrebs, overvåges samtlige arter via 
NOVANA eller andre programmer, men endnu fore-
ligger kun data for følgende fem arter. Bæklampret er 
udbredt over det meste af landet. Den forekommer 
især i de jyske vandløb, hvorimod forekomsten er 
mere spredt på øerne og særligt Sjælland. De voksne 
lever kortvarigt og gyder på grusbund, mens larver-
ne lever ca. 5 år i blød bund med lav strømhastighed. 
Pigsmerling findes i vandløb og søer på Fyn, Sjæl-
land, Lolland og Als. Den er knyttet til siltet-sandet 
bund med spredt vegetation. Laksefisken snæbel er 
en totalfredet og prioriteret art på Bilag II og IV, der 
kun findes i sydvestjyske åer med udløb i Vadehavet, 
hvor den gyder og de små larver vokser op, inden de 
vandrer ud i havet. Dens nære slægtning, stallingen, 
er ligeledes naturligt knyttet til en række vestjyske, 
sandede vandløb, men er udsat i øvre Gudenå, hvor 
der findes veletablerede bestande. Laks er knyttet til 
vore største jyske åer i både den atlantiske og den 
kontinentale region. Mens den naturlige bestand for 
længst er forsvundet fra Gudenå, har det været mu-
ligt at redde de oprindelige bestande i flere vestjyske 
vandløb (fx Skjern Å) fra total udryddelse.

Bevaringsstatus
Der er ikke tegn på tilbagegang i bestandene af bæk-
lampret, hverken i den atlantiske eller den konti-
nentale region, og da forbedringerne af vandløbene 
givetvis har medført en øgning i antallet af egnede 
levesteder vurderes bevaringsstatus at være gunstig 
i begge regioner. Pigsmerling findes kun i den kon-
tinentale region, hvor den trods usikkerheder i regi-

streringen synes at trives med stabile bestande. Den 
er således også vurderet at have gunstig bevarings-
status. Udsætningen af lakseyngel og smolt i de jyske 
åer har båret frugt, og laksebestanden er i stigning. 
Det kan ikke afgøres om bestandene er stabile og le-
vedygtige i sig selv, da udsætningerne fortsætter og 
bevaringsstatus vurderes derfor i den atlantiske regi-
on samlet at være moderat ugunstig. Gudenåbestan-
den er endnu helt afhængig af udsætning, så i den 
kontinentale region er bevaringsstatus stærkt ugun-
stig. Bevaringsstatus for stalling er stærkt ugunstig i 
begge regioner, fordi bestandene er små og i stadig 
tilbagegang. Den samlede bestand af snæbel er end-
nu meget lav, og bevaringsstatus for snæbel vurde-
res derfor at være stærkt ugunstig.  

Påvirkningsfaktorer
Eutrofiering og forurening med næringsstoffer, ok-
ker, miljøfremmede stoffer m.m. kan lokalt være et 
problem. Krebsdyr og fisk er dog generelt mest på-
virket af fysiske forringelser i form af uddybning/
udretning af naturlige vandløb, hvilket reducerer 
den naturlige variation, samt etablering af anlæg, 
der forhindrer nødvendige vandringer til og fra 
gydepladserne. Forbedret adgang til gyde- og op-
vækstområderne for snæbel og laks, samt forøgelse 
og kvalitetsforbedring af disse områder har haft po-
sitiv effekt. Men specielt for snæblen mangler der at 
blive genskabt bagvande, hvor den spæde yngel kan 
vokse op på dens vej mod Vadehavet. Skarven kan 
tids- og stedvis være en alvorlig trussel mod stalling 
og laks. 
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Artsnavn Udbredelse Bestandsstørrelse Habitat Frem-
tidsud-
sigter

Bevar-
ings- 

status

N2000-
andel

Areal FRR Status PopStr FRP Status Areal Status Status Status Pct
ATL – Atlantisk region
Flodkrebs 0 × × – × × 0 ×

Havlampret 0 × × – × × 0 ×

Bæklampret 9927 ≈ = 42 kv10 ≈ = 0 =

Flodlampret 0 × × – × × 0 ×

Maj–sild 0 × × – × × 0 ×

Stavsild 0 × × – × × 0 ×

Laks 5200 ≈ = 5000–7000 > + 0 + + +

Stalling 6794 ≈ = 28 loc >> – 0 × ×

Snæbel 2209 ≈ + 4000–6000 >> = 23 + + +

Dyndsmerling 0 × × – × × 0 ×

Helt 0 × × – × × 0 ×

CON – Kontinental region
Flodkrebs 0 × × – × × 0 ×

Havlampret 0 × × – × × 0 ×

Bæklampret 17519 ≈ = 77 kv10 ≈ = 0 =

Flodlampret 0 × × – × × 0 ×

Maj–sild 0 × × – × × 0 ×

Stavsild 0 × × – × × 0 ×

Laks 104 ≈ = 3000–5000 5000 × 0 = ×

Stalling 677 ≈ = 3 loc >> – 0 × ×

Dyndsmerling 0 × × – × × 0 ×

Pigsmerling 4930 ≈ = 27 kv10 ≈ = 0 = 26

Heltling 0 × × – × × 0 ×

Helt 0 × × – × × 0 ×
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Flodkrebs M H M H

Havlampret H M

Bæklampret L M M

Flodlampret H M

Majsild L

Stavsild L

Laks H H

Stalling M M H

Snæbel M H

Dyndsmerling H M

Pigsmerling L M

Heltling H M

Helt H H H

V Artsnavn ATL CON
II Flodkrebs

II Havlampret

II, V Bæklampret

II, V Flodlampret

II, V Majsild

II, V Stavsild

V Laks + ×

II, IV Stalling × ×

II Snæbel +

II Dyndsmerling

V Pigsmerling

V Heltling

V Helt

Tabel 3.4a. Bevaringsstatus for krebsdyr 
og fisk i de to biogeografiske regioner. 
Symboler se s. 30.

Tabel 3.4b. Påvirkningsfaktorer på krebsdyr og fisk.

Tabel 3.4c. Status for krebsdyr og fisk. Arealet for udbredelse og habitatareal er angivet i km2. (FRR) er Favorable Reference 
Range og (FRP) er Favorable Reference Population. Symbolerne er omtalt på side 28. N2000 er andelen af den samlede 
populationsstørrelse af Habitatdirektivets Bilag IIarter, der forekommer i Natura 2000områder.

Foto 3.4. Snæbel. 
Allan R. Jensen.
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3.5 Padder og krybdyr

Alle danske paddearter er afhængige af adgang til 
vandhuller og vådområder for at kunne yngle. Nogle 
arter – som fx klokkefrø og stor vandsalamander – be-
nytter også vandhuller og søer som levested uden for 
yngletiden. For andre arter kan vandhullet underti-
den fungere som overvintringssteder.

De enkelte arter varierer i udbredelse og foretrukne 
ynglehabitater. Stor vandsalamander, løgfrø og løv-
frø foretrækker lysåbne, vegetationsrige vandhuller 
med rent vand. Grønbroget tudse og strandtudse fore-
trækker lysåbne vandhuller og markoversvømmel-
ser, ofte med ringe eller ingen vegetation. Klokkefrø er 
knyttet til lysåbne, ofte lavvandede vandhuller med 
rent vand og rig undervands- eller flydebladsvege-
tation, mens spidssnudet frø og springfrø foretrækker 
vandhuller, som indgår i sammenhængende natur-
områder, især enge og moser.

Det eneste danske krybdyr på Habitatdirektivets bi-
lag er markfirben, der forekommer spredt i store dele 
af landet med undtagelse af Lolland-Falster og en 
række mindre øer. Arten findes spredt i landskabet 
på åbne og varme, solrige lokaliteter som jernbane- 
og vejskråninger, sten- og jorddiger, heder, over-
drev, grusgrave, strandenge, kystskrænter, klitter og 
sandede bakkeområder.

Bevaringsstatus
Det er kun de vidt udbredte og relativt almindelige 
paddearter som butsnudet frø, spidssnudet frø og 
stor vandsalamander som har gunstig bevaringssta-

tus – og for spidssnudet frø og stor vandsalamander 
er det kun i den ene af de to biogeografiske regioner, 
hvor de forekommer. Klokkefrø, løgfrø, grønbroget 
tudse og strandtudse har alle stærkt ugunstig beva-
ringsstatus og løvfrø moderat ugunstig bevarings-
status i de regioner, hvor de forekommer. For latter-
frø og grøn frø – som ikke overvåges i NOVANA – er 
der ikke et tilstrækkeligt datagrundlag for en vurde-
ring, og bevaringsstatus for disse to arter er derfor 
vurderet som ukendt.

Markfirben er vidt udbredt i begge biogeografiske 
regioner, men forekomsten er meget klumpet fordelt 
med mange isolerede bestande. Det gælder især for 
indlandsbestandene, men der spores en tilsvarende 
tendens for de tidligere kontinuerte bestande langs 
kysterne. Bevaringsstatus er derfor vurderet som 
moderat ugunstig for markfirben i begge biogeogra-
fiske regioner.

Påvirkningsfaktorer
De fleste paddearter er i højere eller mindre grad 
påvirket af vandforurening i form af eutrofiering. 
Generelt er der størst ynglesucces i vandhuller be-
liggende i tilknytning til større, udyrkede eller eks-
tensivt drevne arealer – eller i rene naturområder. 
Opfyldning og dræning af vandhuller samt tilgro-
ning af levestederne kan – især lokalt – påvirke pad-
debestandene negativt. Desuden kan veje og store, 
intensivt udnyttede landbrugsarealer fragmentere 
og opsplitte bestandene og medføre øget mortalitet 
og indavlsrisiko.
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Artsnavn Udbredelse Bestandsstørrelse Habitat Frem-
tidsud-
sigter

Bevar-
ings- 

status

N2000-
andel

Areal FRR Status PopStr FRP Status Areal Status Status Status Pct
ATL – Atlantisk region
Stor vandsalamander 6510 >  × 59 loc >  × 2575 × × 10

Løgfrø 3454 >>  × 19 loc >>  × 1193 × ×

Strandtudse 3807 >>  × 51 loc >>  × 999 × ×

Grøn frø 0 × × – × × 0 ×

Butsnudet frø 12708 ≈ × 223 loc ≈ × 7089 ×

Spidssnudet frø 10325 ≈ × 135 loc ≈ × 3815 ×

Markfirben 8788 >  × 51 loc >  × 3572 × ×

CON – Kontinental region
Stor vandsalamander 27300 ≈ × 521 loc ≈ × 15452 × 19

Klokkefrø 1298 ≈ + 3458 >>  + 320 + + + 69

Løgfrø 6726 >>  × 46 loc >>  × 2322 × ×

Grønbroget tudse 5441 >>  × 105 loc >>  × 1798 × ×

Strandtudse 13088 >>  × 112 loc >>  × 2564 × ×

Løvfrø 4686 >  × 83 loc ≈ = 2315 × ×

Springfrø 7644 ≈ × 127 loc ≈ × 4721 ×

Grøn frø 0 × × – × × 0 ×

Latterfrø 0 × × – × × 0 ×

Butsnudet frø 24270 ≈ × 368369 loc ≈ × 13361 ×

Spidssnudet frø 24196 >  × 274 loc >  × 9662 × ×

Markfirben 20270 >  × 171 loc >  × 9312 × ×
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Stor vandsalamander M L M L

Klokkefrø L M L L L

Løgfrø M M L L L

Grønbroget tudse L L L L L L

Strandtudse L M L L L L

Løvfrø L L L L L

Springfrø L L L L L

Grøn frø M L L L

Latterfrø M M L

Butsnudet frø L L L L

Spidssnudet frø L L L L

Markfirben L L L L

Bilag Artsnavn ATL CON
II, IV Stor vandsalamander ×

II, IV Klokkefrø +

IV Løgfrø × ×

IV Grønbroget tudse ×

IV Strandtudse × ×

IV Løvfrø ×

IV Springfrø

V Grøn frø

V Latterfrø

V Butsnudet frø

IV Spidssnudet frø ×

IV Markfirben × ×

Tabel 3.5a. Bevaringsstatus for padder og 
krybdyr i de to biogeografiske regioner. 
Symboler se s. 30.

Tabel 3.5b. Påvirkningsfaktorer på padder og krybdyr.

Tabel 3.5c. Status for padder og krybdyr. Arealet for udbredelse og habitatareal er angivet i km2. (FRR) er Favorable 
Reference Range og (FRP) er Favorable Reference Population. Symbolerne er omtalt på side 28. N2000 er andelen af den 
samlede populationsstørrelse af Habitatdirektivets Bilag IIarter, der forekommer i Natura 2000områder.

Foto 3.5. Strandtudse. 
Lars Christian Adrados.
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Grøn kølleguldsmed er en rentvandsart, der yngler i 
hurtigt strømmende og rene, iltrige vandløb, og den 
forekommer i fem store vandløbssystemer i Jylland. 
Stor kærguldsmed yngler sær i rene, næringsfattige 
søer og vandhuller, men findes også i brunvandede 
skovsøer og ved gamle, delvis tilgroede tørvegrave 
med surt vand. Arten har to hovedudbredelsesom-
råder i Østdanmark, henholdsvis Nordøstsjælland 
og Falster-Møn. Grøn mosaikguldsmed er knyttet til 
forskellige vande med værtsplanten krebseklo, som 
hunnen lægger æg i. Ynglehabitaterne varierer fra 
små vandhuller, større søer og gamle tørvegrave til 
vegetationsrige kanaler og digegrave med stillestå-
ende vand. Arten forekommer spredt i Nordøstsjæl-
land, Fyn, Øst- og Sydjylland samt på Bornholm.

Dagsommerfuglene hedepletvinge og sortplettet blåfugl 
er tilknyttede næringsfattige naturtyper. Hedeplet-
vinge findes kun i Nordjylland, hvor den typisk lever 
i overgangszonen mellem fugtige og tørre arealer 
på mager jord såsom fugtige heder, tørvemoser og 
ugødede enge med forekomst af værtsplanten djæ-
velsbid. Sortplettet blåfugl findes kun på Møn, hvor 
de foretrukne levesteder er tørre, varme lokaliteter 
såsom overdrev, heder og klitter med forekomst af 
værtsplanterne timian og/eller merian samt en spe-
cifik værtsmyre.

Natlyssværmer er ny Bilag IV-art i Danmark, som før-
ste gang blev fundet i 2005 på baneterrænet ved Rød-

byhavn – formentlig indslæbt af biler via færgefarten 
Puttgarden-Rødby fra Tyskland, hvor arten er mere 
almindeligt forekommende. Den lever på varme ste-
der med en rig blomsterflora – helst på skråninger, 
enge eller overdrev – og kendes kun fra de gamle 
jernbanestrækninger i Rødbyhavn, og langs Falsters 
østkyst.

Bevaringsstatus
Bevaringsstatus for guldsmede og sommerfugle 
varierer en del. Bedst ser det ud for grøn kølleguld-
smed og grøn mosaikguldsmed. NOVANA-over-
vågningen viser, at grøn kølleguldsmed i perioden 
2004-2011 har øget sin forekomst og udbredelse mar-
kant i begge biogeografiske regioner. Bevaringssta-
tus er derfor vurderet som gunstig i begge regioner. 
I samme periode har der været en tilsvarende ud-
vikling for grøn mosaikguldsmed, men arten er dog 
mere spredt forekommende i det vestlige Jylland. 
Bevaringsstatus er på den baggrund vurderet som 
gunstig i den kontinentale region, men som moderat 
ugunstig i den atlantiske region. Stor kærguldsmed 
er kun fundet på 19 levesteder fordelt på to relativt 
små udbredelsesområder, og bevaringsstatus er vur-
deret som stærkt ugunstig.

Hedepletvinge har flere store (kerne)bestande og en 
række mindre, men ikke uvæsentlige bestande i den 
kontinentale region. Hedepletvinge er næppe gået 
væsentlig frem siden 2004, men der er indikationer 

3.6 Guldsmede og sommerfugle
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på øget udbredelse og bestandsstørrelse. Bevarings-
status er derfor vurderet som moderat ugunstig i den 
kontinentale region. Hedepletvinge er ikke registre-
ret i den atlantiske region i perioden 2004-2011 og be-
varingsstatus er følgelig vurderet som stærkt ugun-
stig. Sortplettet blåfugl, som tidligere var kendt fra 
50 lokaliteter fordelt over hele landet, findes nu kun 
med et begrænset antal individer på lille håndfuld 
lokaliteter på Møn. På den baggrund er bevarings-
status vurderet som stærkt ugunstig. For natlyssvær-
mer – der ikke overvåges i NOVANA – foreligger der 
ikke tilstrækkeligt datagrundlag til en vurdering af 
bevaringsstatus, som derfor er vurderet som ukendt 
for arten i den kontinentale region.

Påvirkningsfaktorer
Guldsmede er generelt følsomme over for eutrofie-
ring, opfyldning og dræning af vandhuller m.v. Det 
faktum, at grøn kølleguldsmed i perioden 2004-2011 
har øget sin forekomst og udbredelse i begge biogeo-
grafiske regioner er efter alt at dømme et resultat af 
en forbedret vandløbskvalitet.

Hedepletvinge og sortplettet blåfugl, som begge 
er tilknyttet lysåbne og næringsfattige naturtyper i 
form af ugødede, ekstensivt græssede enge og over-
drev, er under påvirkning af eutrofiering, tilgroning 
og ændringer i landbrugsdrift i form af fx manglende 
græsning – samt fragmentering af bestande med øget 
risiko for indavl.

Artsnavn Udbredelse Bestandsstørrelse Habitat Frem-
tidsud-
sigter

Bevar-
ings- 

status

N2000-
andel

Areal FRR Status PopStr FRP Status Areal Status Status Status Pct
ATL – Atlantisk region
Grøn kølleguldsmed 5348 ≈ + 41 loc ≈ + 2167 + 46

Grøn mosaikguldsmed 1808 >  + 15 loc >  + 771 + + +

Hedepletvinge 0 >>  × 0 loc >>  × 0 × ×

CON – Kontinental region
Grøn kølleguldsmed 3491 ≈ + 32 loc ≈ + 1679 + 34

Stor kærguldsmed 1427 >>  + 19 loc >>  + 919 + + + 63

Grøn mosaikguldsmed 6586 ≈ + 48 loc ≈ + 2822 +

Sortplettet blåfugl 37 >>  = 200400 >>  = 37 × =

Hedepletvinge 2197 >  + 48 loc >  + 1081 × + + 27

Natlyssværmer 0 × × – × × 0 ×
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Grøn kølleguldsmed L

Stor kærguldsmed L

Grøn mosaikguldsmed L L

Sortplettet blåfugl L M M

Hedepletvinge M M M

Natlyssværmer L

Bilag Artsnavn ATL CON
II, IV Grøn kølleguldsmed

II, IV Stor kærguldsmed +

IV Grøn mosaikguldsmed +

IV Sortplettet blåfugl =

II Hedepletvinge × +

IV Natlyssværmer

Tabel 3.6a. Bevaringsstatus for guldsme
de og sommerfugle i de to biogeografi
ske regioner.  Symboler se s. 30.

Tabel 3.6b. Påvirkningsfaktorer på guldsmede og sommerfugle.

Tabel 3.6c. Status for guldsmede og sommerfugle. Arealet for udbredelse og habitatareal er angivet i km2. (FRR) er Favo
rable Reference Range og (FRP) er Favorable Reference Population. Symbolerne er omtalt på side 28. N2000 er andelen af 
den samlede populationsstørrelse af Habitatdirektivets Bilag IIarter, der forekommer i Natura 2000områder.

Footo 3.6. Grøn mosaikguldsmed (han).
Lars Ivesen.
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3.7 Biller og mosskorpion

Bred vandkalv og lys skivevandkalv findes i både store 
og små søer, der kan være naturligt såvel som kun-
stigt dannede. Søerne er gerne permanente og sol-
beskinnede med ret klart eller brunligt vand med 
en bredvegetation af forskellige sumpplanter. Af 
de seks kendte lokaliteter med bred vandkalv ligger 
de fem på Bornholm og kun én i Jylland. Af de syv 
kendte lokaliteter med lys skivevandkalv findes tre på 
Bornholm og desuden fire på Sjælland.

Eremit (billeart) og stellas mosskorpion er knyttet til 
de samme levesteder i form af hensmuldrende ved 
i hule løvtræer, ofte i forbindelse med boer af bier, 
hvepse og fugle. De findes især i løvtræer i gamle 
skove, fx dyrehaver, men også ofte i ældre park- el-
ler allétræer uden for skovene. Eremit kendes fra 10 
lokaliteter på Sjælland og Lolland, mens stellas mos-
skorpion kendes fra seks lokaliteter på Sjælland og i 
Østjylland.

Bevaringsstatus
Bevaringsstatus for både bred vandkalv og lys skive-
vandkalv – som kun er fundet på hhv. seks og syv 
levesteder med formentlig lave bestandstætheder – 
er vurderet som stærkt ugunstig.

Eremit er kun fundet i 64 træer fordelt på 10 lokalite-
ter spredt på Sjælland og Lolland. Arten har en ringe 
spredningsevne (< 500 m) så reelt er der tale om 10 
fragmenterede udbredelsesområder, som ikke er en 
del af en metapopulationsstruktur, hvilket indebæ-
rer, at det er de enkelte bestande, der skal opfylde 
kravet om mindstestørrelsen af en levedygtig be-
stand. Bevaringsstatus for eremit er derfor vurderet 
som stærkt ugunstig. Stellas mosskorpion er svær at 
overvåge og findes ofte kun sporadisk i forbindelse 
med eftersøgning af eremit og ved stormfald, hvor 
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Artsnavn Udbredelse Bestandsstørrelse Habitat Frem-
tidsud-
sigter

Bevar-
ings- 

status

N2000-
andel

Areal FRR Status PopStr FRP Status Areal Status Status Status Pct
CON – Kontinental region
Bred vandkalv 289 >>  + 6 loc >>  + 289 × × 67

Lys skivevandkalv 300 >>  + 7 loc >>  + 300 × × × 43

Eremit 1006 >>  = 64 trees >>  = 906 = = 100

Stellas mosskorpion 624 × × 6 trees × × 424 × 50
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Bred vandkalv L

Lys skivevandkalv L

Eremit L M H

Stellas mosskorpion M H

Bilag Artsnavn ATL CON
II, IV Bred vandkalv ×

II, IV Lys skivevandkalv ×

II, IV Eremit =

II Stellas mosskorpion

Tabel 3.7a. Bevaringsstatus for biller 
og mosskorpion i de to biogeografiske 
regioner.  Symboler se s. 30.

Tabel 3.7b. Påvirkningsfaktorer på biller og mosskorpion.

Tabel 3.7c. Status for biller og mosskorpion. Arealet for udbredelse og habitatareal er angivet i km2. (FRR) er Favorable 
Reference Range og (FRP) er Favorable Reference Population. Symbolerne er omtalt på side 28. N2000 er andelen af den 
samlede populationsstørrelse af Habitatdirektivets Bilag IIarter, der forekommer i Natura 2000områder.

Foto 3.7a. Lys skivevandkalv. Lars Iversen.
Foto 3.7b. Eremit (trælevende bille). 
Philip Francis Thomsen.

man har mulighed at undersøge hulheder langt oppe 
i trækronerne. Den er siden 2007 kun fundet i seks 
træer fordelt på lige så mange lokaliteter. Bestands-
udviklingen i Danmark og Europa er stort set ukendt, 
da det først er i de seneste årtier, man er blevet op-
mærksom på artens eksistens. Der foreligger fortsat 
ikke et tilstrækkeligt kendskab til artens forekomst 
og udbredelse i Danmark, og bevaringsstatus er føl-
gelig vurderet som ukendt.

Påvirkningsfaktorer
Vandkalve, som alle er tilknyttede vandhuller, søer, 
kanaler og vandløb er generelt følsomme over for 
eutrofiering af vandhuller m.v. Eremittens og stellas 
mosskorpions krav til levesteder er i en generel kon-
flikt med moderne skovbrug, som normalt ikke lev-
ner plads til gamle, hule træer. Hertil kommer, at der 
på mange lokaliteter mangler de træer, der på sigt 
kan udvikle sig til egnede værtstræer for de to arter.



46

3.8 Snegle, muslinger og igler

Kildevældsvindelsnegl lever i kalkrige kær og kilde-
væld med konstant fugtige omgivelser. Det afspej-
ler sig også i, at langt de fleste fund er gjort i Him-
merland, som med mange kalkrigkær må formodes 
at være et kerneområde for arten i Danmark. Den er 
dog også fundet på få lokaliteter i Nord- og Sydjyl-
land samt i Nordsjælland. Sumpvindelsnegl lever på 
fugtige steder langs søer og åer, fx ellesumpe, hvor 
den især er knyttet til stængler og blade af starplan-
ter. Arten er vidt udbredt i den kontinentale region 
i Danmark med relativt høje bestandstætheder på de 
fleste levesteder landet over. Skæv vindelsnegl er ikke 
nær så specialiseret i sine biotopkrav, som sump- 
og kildevældsvindelsnegl. Den lever både på fug-
tige enge, rigkær, starsumpe og strandvolde tillige 
med mere tørre levesteder som overdrev, blandet 
løvskov, markhegn og stengærder. Skæv vindelsnegl 
har en mere fragmenteret og usammenhængende 
udbredelse i den kontinentale region end sumpvin-
delsnegl. Vinbjergsnegl findes især i Østjylland og på 
øerne, ofte omkring byerne. Her finder man den på 
bakker, skrænter og i åbne krat, mere sjældent i ha-
ver. De fleste steder er den udsat af mennesker. 

Tykskallet malermusling findes kun i tre vandsyste-
mer på Fyn og Sydsjælland. Den er knyttet til sandet 
bund med spredte sten. Flodperlemusling kendes kun 
fra en kort, stenet strækning af Varde Å, hvor den 
muligvis stadig findes. Begge arters formering er af-
hængig af, at muslingelarverne kan parasitere på en 
egnet værtsfisk.

Lægeigle findes på Bornholm i en række småsøer. Men 
ellers er den sjælden og findes kun nogle få steder i 
Nordsjælland og et par enkelte andre steder. Begge 
arter er på Habitatdirektivets Bilag V, som omhand-
ler dyre- og plantearter, hvis indsamling i naturen og 
udnyttelse vil kunne blive genstand for forvaltnings-
foranstaltninger, hvis en overvågning viser at arter-
nes udbredelse er i tilbagegang.

Bevaringsstatus
Sumpvindelsnegl er vidt udbredt og talrig i den kon-
tinentale region, hvor bevaringsstatus vurderes som 
gunstig. Skæv vindelsnegl har en mere usammen-
hængende udbredelse og bevaringsstatus vurderes 
derfor som moderat ugunstig i regionen. Kildevælds-
vindelsnegl er i sit kerneområde i den kontinentale 
region knyttet til naturtyper med stærkt ugunstig 
bevaringsstatus, hvilket bl.a. er baggrunden for at 
artens bevaringsstatus i den kontinentale region er 
vurderet stærkt ugunstig. I den atlantiske region er 
kildevældsvindelsnegl kun fundet på én lokalitet, og 
bevaringsstatus er på den baggrund vurderet som 
ukendt i den atlantiske region.

Tykskallet malermusling har en meget begrænset 
udbredelse, og bestanden er i tilbagegang. Beva-
ringsstatus for arten er derfor stærkt ugunstig trods 
forsøg på forbedring af artens levesteder.

Vinbjergsnegl og lægeigle overvåges ikke i NO-
VANA, og der foreligger ikke et tilstrækkeligt data-
grundlag for en vurdering af bevaringsstatus, som 
derfor er vurderet som ukendt.
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Påvirkningsfaktorer
Alle tre arter af vindelsnegle er knyttet til fugtige 
miljøer, og derfor under påvirkning af vandforure-
ning – primært i form af eutrofiering. Desuden er de 
følsomme overfor tilgroning af især vedplanter. Tyk-
skallet malermusling er følsom over for tilslamning 
af den sandbund, hvor de unge muslinger lever helt 
nedgravet. Desuden er artens formering helt afhæn-
gig af tilstedeværelsen af egnede værtsfisk (primært 
elritse). Flodperlemuslingen har lignende krav til lar-
vernes levested, men kræver i stedet ørred og laks i 
den rette størrelse som værtsfisk.

Artsnavn Udbredelse Bestandsstørrelse Habitat Frem-
tidsud-
sigter

Bevar-
ings- 

status

N2000-
andel

Areal FRR Status PopStr FRP Status Areal Status Status Status Pct
ATL – Atlantisk region
Kildevældsvindelsnegl 360 × × 1 loc × × 82 ×

Vinbjergsnegl 0 × × – × × 0 ×

Flodperlemusling 0 × × – × × 0 ×

Lægeigle 0 × × – × × 0 ×

CON – Kontinental region
Kildevældsvindelsnegl 4006 >  + 40 loc >  + 2010 + + 38

Skæv vindelsnegl 6174 >  + 47 loc >  + 2740 + + + 70

Sumpvindelsnegl 12340 ≈ + 91 loc ≈ + 5805 + 46

Vinbjergsnegl 0 × × – × × 0 ×

Tykskallet malermusling 499 ≈ = 32000 48000 >>  – 4 + ×

Lægeigle 0 × × – × × 0 ×
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Kildevældsvindelsnegl L L

Skæv vindelsnegl L L

Sumpvindelsnegl L L

Vinbjergsnegl L

Flodperlemusling H H

Tykskallet malermusling M H H

Lægeigle H H M H H M M

Bilag Artsnavn ATL CON
II Kildevældsvindelsnegl +

II Skæv vindelsnegl +

II Sumpvindelsnegl

V Vinbjergsnegl

II, V Flodperlemusling

II, IV Tykskallet malermusling ×

V Lægeigle

Tabel 3.8a. Bevaringsstatus for snegle, 
muslinger og igler i de to biogeografiske 
regioner. Symboler se s. 30.

Tabel 3.8b. Påvirkningsfaktorer på snegle, muslinger og igler.

Tabel 3.8c. Status for snegle, muslinger og igler. Arealet for udbredelse og habitatareal er angivet i km2. (FRR) er Favorable 
Reference Range og (FRP) er Favorable Reference Population. Symbolerne er omtalt på side 28. N2000 er andelen af den 
samlede populationsstørrelse af Habitatdirektivets Bilag IIarter, der forekommer i Natura 2000områder.

Foto 3.8a. Skæv vindelsnegl. Mogens Holmen.
Foto 3.8b. Sumpvindelsnegl. Peter Leth.
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3.9 Karplanter, mosser og laver

Enkelt månerude forekommer på strandoverdrev og 
knoldet ferskeng, hvor den vokser på toppen af tu-
erne hævet nogle centimeter over grundvandsspej-
let. Den er siden 2000 kun fundet på to lokaliteter på 
hhv. Norddjursland og Nordvestsjælland. Gul sten-
bræk vokser i lysåbne væld og vældmoser med frem-
sivende, ensvarmt vand året igennem (paludella-
væld). Den forekommer kun i Midt- og Nordjylland, 
hvor den senest er fundet på syv levesteder. Fruesko 
vokser i Danmark på to himmerlandske skråninger 
med en jordbund med højt kalkindhold. Mygblomst 
vokser på kalkholdig, gerne mosdækket jordbund i 
fugtige enge og moser samt i grønklitlavninger. Ar-
ten er typisk for fugtige klitlavninger og rigkær. I 
perioden 2004-2011 er mygblomst registreret på 16 
lokaliteter i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Kryben-
de sumpskærms foretrukne voksesteder er dyndede 
bredder af vandhuller, fugtige ikke konstant våde 
ferske enge, strandsumpe og lignende. Arten er kun 
kendt fra to lokaliteter på Fyn – senest fundet i 1998. 
Guldblomme vokser på heder og anden mager bund. 
Den er gået meget tilbage på grund af indskrænknin-
gen af hedearealerne og må nu betegnes som sjælden 
eller temmelig sjælden i Midt-, Vest- og Nordjylland 
– og ellers næsten fraværende i resten af landet. 

Grøn buxbaumia er et flerårigt bladmos, som lever i 
ved, især gran, under nedbrydning. Arten kan også 
vokse på nedfaldne, formuldende nåle og angives til-
lige at vokse på jord. Arten er i perioden 2004-2011 
kun kendt fra én lokalitet i Nordsjælland. Blank segl-
mos findes i moslaget i kilder og vældområder samt 
vældkær med mineralrigt, middelhårdt til relativt 
kalkholdigt vand. Udbredelsesområdet er Midt- og 
Nordjylland. Almindelig hvidmos findes på meget 
næringsfattig, lidt fugtig bund i skove, på heder og 
i hedemoser. Den er relativt spredt forekommende, 
men hyppigst forekommende i Vestjylland, Sønder-
jylland og i Nordsjælland. 

Vandranke vokser i næringsfattige, rentvandede 
vandløb og kanaler med langsomt flydende vand, i 
småsøer med stillestående vand og på bunden af klit-
søer. Arten har altid været sjælden i Danmark og er 
kun fundet i Vestjylland fra Nissum Fjord til Ribe. Li-
den najade vokser i klart og næringsfattigt vand i søer 
på sand- eller kalkbund. Arten er, bortset fra meget 
få individer i Vandet Sø i 2002, i nyere tid kun fundet 
i Nors Sø i Nordvestjylland.



49

Artsnavn Udbredelse Bestandsstørrelse Habitat Frem-
tidsud-
sigter

Bevar-
ings- 

status

N2000-
andel

Areal FRR Status PopStr FRP Status Areal Status Status Status Pct
ATL – Atlantisk region
Rensdyrlav 0 × × – × 0 × ×

Grøn buxbaumia 0 >>  × 0 >>  × 0 × ×

Blank seglmos 400 >  × 12 loc >>  × 400 × × 25

Almindelig hvidmos 0 × × – × × 0 ×

Shpagnum spp. 0 × – × 0 ×

Ulvefod spp. 0 × × – × × 0 ×

Guldblomme 0 × × – × × 0 ×

Vandranke 1225 ≈ = 17000 m2 >  = 800 + + + 82

Liden najade 82 >  = 8100 m2 >>  – 82 + ×

CON – Kontinental region
Rensdyrlav 0 × × – × 0 × × ×

Grøn buxbaumia 100 >>  × 46 >>  = 100 × × 100

Blank seglmos 2000 >  × 21 loc >>  × 1062 × × 71

Almindelig hvidmos 0 × × – × × 0 ×

Shpagnum spp. 0 × – × 0 ×

Ulvefod spp. 0 × × – × × 0 ×

Enkelt månerude 0 >>  – 0 >>  – 0 – ×

Gul stenbræk 600 >>  × 2204 >>  – 400 × – 95

Krybende sumpskærm 0 – 0

Guldblomme 0 × × – × × 0 ×

Fruesko 100 >  = 1653 ≈ + 100 = = 100

Mygblomst 2902 >  = 4534 >  + 836 × + + 78
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Rensdyrlav L

Grøn buxbaumia L L

Blank seglmos L M M

Almindelig hvidmos L

Shpagnum spp. L

Ulvefod spp. L L

Enkelt månerude L L L L

Gul stenbræk L M M

Krybende sumpskærm L

Guldblomme L

Vandranke H M H

Liden najade H L L H

Fruesko L L L M L

Mygblomst L L M M

Bilag Artsnavn ATL CON
V Rensdyrlav × ×

II Grøn buxbaumia × ×

II Blank seglmos × ×

V Almindelig hvidmos

V Sphagnum spp. × ×

V Ulvefod spp.

II, IV Enkelt månerude ×

II, IV Gul stenbræk –

II, IV Krybende sumpskærm

V Guldblomme

II, IV Vandranke +

II, IV Liden najade ×

II, IV Fruesko =

II, IV Mygblomst +

 
Tabel 3.9a. Bevaringsstatus for karplan
ter, mosser og laver i de to biogeografiske 
regioner. Symboler se s. 30.

Tabel 3.9b. Påvirkningsfaktorer på karplanter, mosser og laver.

Tabel 3.9c. Status for karplanter, mosser og laver. Arealet for udbredelse og habitatareal er angivet i km2. (FRR) er Favorable 
Reference Range og (FRP) er Favorable Reference Population. Symbolerne er omtalt på side 28. N2000 er andelen af den 
samlede populationsstørrelse af Habitatdirektivets Bilag IIarter, der forekommer i Natura 2000områder.

Foto 3.9. Fruesko. 
Peter Wind.
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Arter af ulvefod har en krybende vækstform og findes 
på blottet sand eller tørv på lysåbne, næringsfattige 
arealer på heder, klitter og lyse skove. Habitatdirek-
tivets Bilag V omfatter syv arter af ulvefod, hvoraf de 
fleste er sporadisk forekommende eller meget sjæld-
ne. Rensdyrlav er en gruppe laver i cladonia-slægten 
(sammen med bægerlav), der vokser på lysåben, 
mager bund i klitter, heder og plantager, men også 
på overfladen af moslaget i sure tørvemoser. Nogle 
arter er almindelige i Danmark, medens andre er me-
get sjældne. Arter af tørvemos (sphagnum) omfatter 38 
danske arter, hvoraf mange er sjældne. De vokser ho-
vedsageligt i sure og næringsfattige tørvemoser, som 
højmoser, hængesække, hedemoser og fattigkær, 
men nogle arter vokser også i rigkær, langs søbred-
der eller i fugtige partier i skove. 

Bevaringsstatus
Mosser og lavers bevaringsstatus er generelt vurde-
ret som stærkt ugunstig i begge geografiske regioner. 
Enkelt månerude, gul stenbræk og liden najade har 
stærkt begrænsede forekomster og er alle vurderet 
stærkt ugunstige i de biogeografiske regioner, de 
forekommer. Gul stenbræk har fortsat en negativ 
bestandsudvikling. Fruesko findes kun på to lokali-
teter, hvor bestanden er hhv. i fremgang og stabil. 
Genetiske undersøgelser har dog vist en relativ smal 
genpulje, og på den baggrund er bevaringsstatus 
vurderet som moderat ugunstig i den kontinentale 
region. Mygblomst har næsten tredoblet antallet af 
individer, men fremgangen dækker over store ud-
sving i antallet af individer der årligt bliver optalt. 
Bevaringsstatus er vurderet som moderat ugunstig i 
den kontinentale region.

Vandranke er kun fundet i den atlantiske region, og 
bevaringsstatus er her vurderet til at være moderat 
ugunstig. Hyppig grødeskæring og oversvømmelser 
omkring Skjern Å er formentlig årsag til bedringer i 
tilstand. 

Krybende sumpskærm, guldblomme, almindelig 
hvidmos og arter af ulvefod overvåges ikke i det 
nuværende NOVANA-program og der foreligger 
derfor ikke et tilstrækkeligt datagrundlag til en vur-
dering af deres udbredelsesområder, bestande og le-
vestedernes habitatkvalitet. 

Påvirkningsfaktorer
Generelt er de stedbundne karplanter, mosser og 
laver påvirket af de samme påvirkningsfaktorer 
som de naturtyper de vokser i. Ændret hydrologi 
og eutrofiering er således et problem for de vand-
tilknyttede arter, fx blank seglmos, gul stenbræk og 
ikke mindst de to vandplanter, vandranke og liden 
najade. Forurening med næringssalte skaber gode 
vækstmuligheder for konkurrerende plantearter og 
hæmmer lysnedtrængningen i vandet.

For flere af arterne med meget små, spredte bestande 
er den genetiske isolering et problem, fx i tilfældet 
med fruesko.
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4 Opgavefordeling

Hvert sjette år skal Danmark jf. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportere be-
varingsstatus for naturtyper og arter og Natura 2000-forvaltningsindsatsen til 
EU-kommissionen. Miljøministeriet fremsendte i december 2013 Danmarks 
Artikel 17 rapportering for perioden 2007-2012. 

Hvert år rapporterer DCE resultatet af overvågningsdata i videnskabelige 
rapporter, der danner grundlag for Danmarks rapportering til EU-Kommis-
sionen. I de to seneste års rapporter er givet et samlet overblik over perioden 
2004-2011, der på et fagligt, databaseret grundlag gør rede for naturtypernes 
og arternes tilstand og udvikling ( Fredshavn m.fl., 2011, Nielsen m.fl., 2012, 
Søgaard m.fl., 2013). 

DCE’s bidrag til naturtyperapporteringen består i beregninger af naturty-
pernes areal inden for hver af de to biogeografiske regioner og opgørelser 
af deres udbredelsesområder baseret på en beregningsmodel Kommissionen 
har leveret. Arealerne er sammenlignet med arealstørrelserne ved direkti-
vets ikrafttræden i 1994, og et stabilt eller stigende areal vurderes gunstigt. 
Kun hvis arealet er for lille til at naturtypen vurderes at kunne opretholde 
sig selv fremover, eller det signifikant er svundet siden 1994 vurderes areal 
og udbredelsesområde ugunstigt. DCE har bidraget med status for naturty-
pernes struktur og funktion ud fra de indsamlede overvågningsindikatorer. 
For de lysåbne naturtyper, der har indgået i overvågningen siden 2004 og for 
skovtyperne har DCE udarbejdet en multikriteriemodel, der på basis af over-
vågningsdata for den enkelte naturtype giver en éntydig status for struktur 
og funktion. Resultatet afgøres af hvor mange procent af prøvefelterne, der 
opfylder nogle fastlagte kriterier for de udvalgte overvågningsindikatorer. 
For de øvrige naturtyper er foretaget en faglig vurdering af data, og i nogle 
tilfælde er data så ufuldstændige at status er vurderet “ukendt”. 

DCE’s bidrag til artsrapporteringen består i beregninger af arternes udbredel-
sesområder efter EU’s beregningsmodel, og opgørelser af bestandsstørrelser i 
form af individantal eller antal positive fund af arten. DCE har yderligere bi-
draget med vurderinger af levestedernes habitatkvalitet i det omfang, oplys-
ningerne indgår i overvågningen. I mange tilfælde er grundlaget dog endnu 
for utilstrækkeligt og status er vurderet “ukendt”. 

For både naturtyper og arter har DCE bidraget med opgørelser over hvilke 
påvirkningsfaktorer, der har haft lille, middel eller stor betydning for natur-
typernes tilstand og arternes bestandsudvikling gennem de seneste seks år. 

Naturstyrelsen har indrapporteret hvilke forvaltningstiltag, der allerede er 
foretaget til at forbedre status for naturtyper og arter, og baseret på deres 
forventede effekt har Naturstyrelsen vurderet de fremtidige trusler og status 
for fremtidsudsigter for naturtyper og arter i de kommende 12 år. Det er også 
Naturstyrelsen der foretager den endelige vurdering af bevaringsstatus for 
naturtyperne og arterne og fremsender den samlede database med alle oplys-
ningerne til EU-kommissionen.
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Bilag 1

Oversigt over artsgrupperne med EU-kode, artsnavn og videnskabeligt navn. Desuden er angivet hvilke af 
Habitatdirektivets bilag arten er omfattet af.

Gruppe Bilag Kode Art Videnskabeligt navn

Pattedyr II, IV 1337 Bæver Castor fiber

IV 1341 Hasselmus Muscardinus avellanarius

IV 1343 Birkemus Sicista betulina

II, IV 1355 Odder Lutra lutra

V 1357 Skovmår Martes martes

V 1358 Ilder Mustela putorius

Flagermus II, IV 1308 Bredøret flagermus Barbastella barbastellus

IV 1309 Pipistrelflagermus Pipistrellus pipistrellus

IV 1312 Brunflagermus Nyctalus noctula

IV 1313 Nordflagermus Eptesicus nilssonii

IV 1314 Vandflagermus Myotis daubentonii

IV 1317 Troldflagermus Pipistrellus nathusii

II, IV 1318 Damflagermus Myotis dasycneme

IV 1320 Brandts flagermus Myotis brandtii

IV 1322 Frynseflagermus Myotis nattereri

II, IV 1323 Bechsteins flagermus Myotis bechsteinii

II, IV 1324 Stor museøre Myotis myotis

IV 1326 Langøret flagermus Plecotus auritus

IV 1327 Sydflagermus Eptesicus serotinus

IV 1330 Skægflagermus Myotis mystacinus

IV 1331 Leislers flagermus Nyctalus leisleri

IV 1332 Skimmelflagermus Vespertilio murinus

IV 5009 Dværgflagermus Pipistrellus pygmaeus

Havpattedyr IV 1345 Pukkelhval Megaptera novaeangliae

IV 1350 Delfin Delphinus delphis

II, IV 1351 Marsvin Phocoena phocoena

II, V 1364 Gråsæl Halichoerus grypus

II, V 1365 Spættet sæl Phoca vitulina

IV 2027 Spækhugger Orcinus orca

IV 2029 Langfinnet grindehval Globicephala melas

IV 2032 Hvidnæse Lagenorhynchus albirostris

IV 2618 Vågehval Balaenoptera acutorostrata

IV 2621 Finhval Balaenoptera physalus

Krebsdyr og fisk V 1091 Flodkrebs Astacus astacus

II 1095 Havlampret Petromyzon marinus

II 1096 Bæklampret Lampetra planeri

II, V 1099 Flodlampret Lampetra fluviatilis

II, V 1102 Majsild Alosa alosa

II, V 1103 Stavsild Alosa fallax

II, V 1106 Laks Salmo salar

V 1109 Stalling Thymallus thymallus

II, IV 1113 Snæbel Coregonus oxyrhynchus

II 1145 Dyndsmerling Misgurnus fossilis

II 1149 Pigsmerling Cobitis taenia

V 2492 Heltling Coregonus albula

V 2494 Helt Coregonus lavaretus
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Gruppe Bilag Kode Art Videnskabeligt navn

Padder og krybdyr II, IV 1166 Stor vandsalamander Triturus cristatus

II, IV 1188 Klokkefrø Bombina bombina

IV 1197 Løgfrø Pelobates fuscus

IV 1201 Grønbroget tudse Bufo viridis

IV 1202 Strandtudse Bufo calamita

IV 1203 Løvfrø Hyla arborea

IV 1209 Springfrø Rana dalmatina

V 1210 Grøn frø Rana esculenta

V 1212 Latterfrø Rana ridibunda

V 1213 Butsnudet frø Rana temporaria

IV 1214 Spidssnudet frø Rana arvalis

II, IV 1220 Europæisk sumpskildpadde Emys orbicularis

IV 1261 Markfirben Lacerta agilis

IV 1283 Glatsnog Coronella austriaca

Guldsmede og sommerfugle IV 1035 Åkande kærguldsmed Leucorrhinia caudalis

II, IV 1037 Grøn kølleguldsmed Ophiogomphus cecilia

IV 1038 Østlig kærguldsmed Leucorrhinia albifrons

II, IV 1042 Stor kærguldsmed Leucorrhinia pectoralis

IV 1048 Grøn mosaikguldsmed Aeshna viridis

IV 1056 Mnemosyne Parnassius mnemosyne

IV 1058 Sortplettet blåfugl Maculinea arion

II, IV 1060 Stor ildfugl Lycaena dispar

II 1065 Hedepletvinge Euphydryas aurinia

IV 1070 Herorandøje Coenonympha hero

IV 1076 Natlyssværmer Proserpinus proserpina

Biller og mosskorpion II 1079 Violsmælder Limoniscus violaceus

II, IV 1081 Bred vandkalv Dytiscus latissimus

II, IV 1082 Lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus

II 1083 Eghjort Lucanus cervus

II, IV 1084 Eremit Osmoderma eremita

II 1936 Stellas mosskorpion Anthrenochernes stellae

Snegle, muslinger og igler II 1013 Kildevældsvindelsnegl Vertigo geyeri

II 1014 Skæv vindelsnegl Vertigo angustior

II 1016 Sumpvindelsnegl Vertigo moulinsiana

V 1026 Vinbjergsnegl Helix pomatia

II, V 1029 Flodperlemusling Margaritifera margaritifera

II, IV 1032 Tykskallet malermusling Unio crassus

V 1034 Lægeigle Hirudo medicinalis

II, IV 4056 Anisus vorticulus Anisus vorticulus

Karplanter, mosser og laver V 1378 Rensdyrlav Cladonia spp. (subgenus Cladina)

II 1383 Slank klomos Dichelyma capillaceum

II 1386 Grøn buxbaumia Buxbaumia viridis

II 1387 Rogers furehætte Orthotrichum rogeri

II 1389 Langbørstet meesia Meesia longiseta

II 1393 Blank seglmos Drepanocladus vernicosus

V 1400 Almindelig hvidmos Leucobryum glaucum

V 1409 Shpagnum spp. Sphagnum spp.

V 1413 Ulvefod spp. Lycopodium spp.

II, IV 1419 Enkelt månerude Botrychium simplex

II, IV 1528 Gul stenbræk Saxifraga hirculus

II, IV 1614 Krybende sumpskærm Apium repens

V 1762 Guldblomme Arnica montana

II, IV 1831 Vandranke Luronium natans

II, IV 1833 Liden najade Najas flexilis

II, IV 1902 Fruesko Cypripedium calceolus

II, IV 1903 Mygblomst Liparis loeselii
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Bilag 2

Oversigt over inddelingen af de rapporterede påvirkningsfaktorers i overordnede påvirkningsgrupper i Ta-
bel b i de enkelte naturtype- og artskapitler. Desuden er angivet den EU-kode, der er benyttet ved rapporte-
ringen.

PåvirkningsGruppe Kode Påvirkningsfaktor

Bebyggelse E01 Urbanised areas, human habitation

Eutrofiering A08 Fertilisation

H01 Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish)

H01.01 Pollution to surface waters by industrial plants

H01.02 Pollution to surface waters by storm overflows

H01.03 Other point source pollution to surface water

H01.05 Diffuse pollution to surface waters due to agricultural and forestry activities

H01.08 Diffuse pollution to surface waters due to household sewage and waste waters

H01.09 Diffuse pollution to surface waters due to other sources not listed

H02 Pollution to groundwater (point sources and diffuse sources)

H04 Air pollution, airborne pollutants

H04.02 Nitrogeninput

Fiskeri F02 Fishing and harvesting aquatic resources

F02.01.02 Netting

F02.02.01 Benthic or demersal trawling

F02.02.03 Demersal seining

F02.02.05 Benthic dredging

F02.03 Leisure fishing

F03.02.04 Predator control

F03.02.05 Accidental capture

Forringede levesteder A10.01 Removal of hedges and copses or scrub

A10.02 Removal of stone walls and embankments

B02.04 Removal of dead and dying trees

C01.03 Peat extraction

E06.01 Demolishment of buildings & human structures

E06.02 Reconstruction, renovation of buildings

G05.01 Trampling, overuse

G05.06 Tree surgery, felling for public safety, removal of roadside trees

G05.08 Closures of caves or galleries

J03.01 Reduction or loss of specific habitat features

Forstyrrelser D05 Improved access to site

G01 Outdoor sports and leisure activities, recreational activities

G05 Other human intrusions and disturbances

H06.01 Noise nuisance, noise pollution

H06.05 Seismic exploration, explosions

Forurening H03 Marine water pollution

H03.02.01 Nonsynthetic compound contamination

H03.02.02 Synthetic compound contamination

H03.03 Marine macropollution (i.e. plastic bags, styrofoam)

H05.01 Garbage and solid waste

Fragmentering B07 Forestry activities not referred to above

J03.02 Anthropogenic reduction of habitat connectivity

J03.02.01 Reduction in migration/ migration barriers

J03.02.02 Reduction in dispersal

K05.01 Reduced fecundity/ genetic depression in animals (inbreeding)

K05.02 Reduced fecundity/ genetic depression in plants (incl. endogamy)
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PåvirkningsGruppe Kode Påvirkningsfaktor

Intensiv landbrugsdrift A01 Cultivation

A02.01 Agricultural intensification

A02.03 Grassland removal for arable land

A04.01 Intensive grazing

A04.02.01 Non intensive cattle grazing

A04.03 Abandonment of pastoral systems, lack of grazing

A06 Annual and perennial nontimber crops

A07 Use of biocides, hormones and chemicals

Invasive arter I01 Invasive nonnative species

I02 Problematic native species

K03.05 Antagonism arising from introduction of species

Klimaændringer M01 Changes in abiotic conditions

M01.01 Temperature changes (e.g. rise of temperature & extremes)

M01.07 Sealevel changes

Kystbeskyttelse J02.01.02 Reclamation of land from sea, estuary or marsh

J02.12 Dykes, embankments, artificial beaches, general

Skovdrift B01 Forest planting on open ground

B02 Forest and Plantation management & use

B02.03 Removal of forest undergrowth

B04 Use of biocides, hormones and chemicals (forestry)

B05 Use of fertilizers (forestry)

Transport/anlæg C03.03 Wind energy production

D01 Roads, paths and railroads

D01.02 Roads, motorways

D03 Shipping lanes, ports, marine constructions

D03.03 Marine constructions

Ændret hydrologi J02.01 Landfill, land reclamation and drying out, general

J02.01.03 Infilling of ditches, dykes, ponds, pools, marshes or pits

J02.02.01 Dredging/ removal of limnic sediments

J02.03.02 Canalisation

J02.04 Flooding modifications

J02.04.01 Flooding

J02.04.02 Lack of flooding

J02.05 Modification of hydrographic functioning, general

J02.05.02 Modifying structures of inland water courses

J02.05.03 Modification of standing water bodies

J02.07 Water abstractions from groundwater

J02.10 Management of aquatic and bank vegetation for drainage purposes

J02.13 Abandonment of management of water bodies

Øvrige J03.01.01 Reduction of prey availability (including carcasses)

K02 Biocenotic evolution, succession

K02.01 Species composition change (succession)

K03.03 Introduction of disease (microbial pathogens)

K03.04 Predation

K04.01 Competition (flora)

K04.02 Parasitism (flora)

U Unknown threat or pressure
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