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Overordnet beskrivelser af ændringsforslag  
for hvert enkelt habitat- og fuglebeskyttelsesområde 
 

Natura 2000 nr. Natura 2000 navn 

Arealer fjernet fra  
Natura 2000-beskyttelsen 

Arealer tilføjet til  
Natura 2000-beskyttelsen 

Land (ha) Vand (ha) Land (ha) Vand (ha) 

Habitat nr./fugle-
beskyttelses nr. 

Overordnet beskrivelse af forslag til justerede områdegrænser for hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder beliggende i aktuelle 
Natura 2000-område 

      

N1 Skagens Gren og Skagerrak 1,4 0,0 0,0 0,1 

H1 Området er foreslået reduceret med et lille område i forbindelse med P-pladsen på Grenen. Områdegrænserne kvalitetssikret og så vidt 
muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N2 Råbjerg Mile og Hulsig Hede 37,4 0,0 0,0 0,0 

H2 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

F5 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N3 Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose 50,2 0,0 0,0 0,0 

H3 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

F6 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N4 Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å’s udløb 0,5 2,1 4,4 0,2 

H4 Området er reduceret ved havneindsejling v. Apholmen (lokalplanlagt). Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

F11 Området er reduceret ved havneindsejling v. Apholmen (lokalplanlagt). Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N5 Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb 5,3 0,0 4,0 0,0 

H5 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å 13,4 0,0 1,2 0,0 

H6 Området er foreslået reduceret med et mindre areal, bl.a. med nåleplantage. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N7 Rubjerg Knude og Lønstrup Klint 0,0 0,0 0,0 0,0 

H7 Området er reduceret som følge af tilpasning til kystlinjen. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet.  

      

N8 Åsted Ådal 15,9 0,0 8,2 0,0 

H8 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

H216 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og udvidet med mindre naturarealer af bl.a. surt overdrev. 
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N9 Strandenge på Læsø og havet syd herfor 48,9 0,0 0,1 0,0 

F10 Området er foreslået reduceret i mindre omfang, idet der er fjernet landbrugsarealer og lokalplanlagte/bebyggede arealer. 
Områdegrænserne er  kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

H9 Området er foreslået reduceret i mindre omfang, idet der er fjernet landbrugsarealer og lokalplanlagte/bebyggede arealer. 
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N10 Holtemmen, Højsande og Nordmarken 0,1 0,0 1,2 0,0 

H10 Området er udvidet med et lille areal med klithede. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

      

N11 Solsbæk 0,0 0,0 1,7 0,0 

H11 Området er foreslået udvidet med et hedeareal i den nordlige del. Områdegrænserne kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel 
i landskabet. 

      

N12 Store Vildmose 4,6 0,0 1,4 0,0 

H12 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er desuden kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 
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Natura 2000 nr. Natura 2000 navn 

Arealer fjernet fra  
Natura 2000-beskyttelsen 

Arealer tilføjet til  
Natura 2000-beskyttelsen 

Land (ha) Vand (ha) Land (ha) Vand (ha) 

Habitat nr./fugle-
beskyttelses nr. 

Overordnet beskrivelse af forslag til justerede områdegrænser for hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder beliggende i aktuelle 
Natura 2000-område 

      

N13 Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand 1,6 0,0 8,7 0,0 

H13 Området er foreslået udvidet vestpå med et mindre klitareal, hvor grænsen følger naturligt skel i landskabet. Nogle ejendomme i kanten af 
området er foreslået fjernet. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 1.019,2 6,4 81,3 0,0 

H14 Området er foreslået reduceret, da der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer og lokalplanlagte arealer, herunder 
sommerhusområder. Ved Hevring er området foreslået udvidet med et tilstødende areal med klitnatur. Områdegrænserne er kvalitetssikret 
og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F2 Området er foreslået udvidet med intensivt drevne landbrugsarealer og lokalplanlagte arealer, herunder sommerhusområder. Området er 
nord for Asaa foreslået udvidet med et mindre tilstødende naturareal af hensyn til rød glente. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så 
vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F15 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer i forbindelse med områdets to fjorde. Områdegrænserne er 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal 831,4 0,2 82,0 0,0 

H15 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer, bl.a. større arealer i den vestlige ende af området både nord og syd 
for Limfjorden. Habitatområdet er foreslået udvidet med mindre tilstødende naturarealer, bl.a. habitatnaturtypen surt overdrev. 
Habitatområdet er foreslået tilføjet et enkelt større strandengsareal i den nordøstlige ende af området ved Haldager, nord for Limfjorden. 
Områdegrænserne er desuden kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.  

F1 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer, bl.a. større arealer i den vestlige ende af området både nord og syd 
for Limfjorden. Fuglebeskyttelsesområdet er tilføjet et enkelt større strandengsareal i den nordøstlige ende af området ved Haldager, nord 
for Limfjorden. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg 576,4 0,0 116,6 10,2 

H16 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne arealer og bebyggelse. Der er foreslået inddraget mindre naturarealer med strandeng 
og overdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

F8 Fuglebeskyttelsesområdet er foreslået reduceret med intensivt drevne arealer og bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så 
vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F12 Fuglebeskyttelsesområdet er foreslået reduceret med intensivt drevne arealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F13 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne arealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

F19 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F20 Fuglebeskyttelsesområdet er foreslået reduceret med intensivt drevne arealer og bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så 
vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N17 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 49,8 0,0 32,7 0,0 

H18 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer, bl.a. i den nordvestlige del og i den østlige midterste del af 
området. Habitatområdet er foreslået udvidet med et mindre naturareal nordøst for Kongerslev kalkgrav. Områdegrænserne er 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.  

F7 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer i den nordøstlige del af området. Områdegrænserne er 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 40,6 0,0 12,0 0,0 

H20 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og området er, særligt langs Lindenborg Å, foreslået udvidet med 
mindre tilstødende naturarealer af kalkoverdrev, surt overdrev, kildevæld og rigkær. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F3 Området er foreslået reduceret i mindre omfang, idet der er fjernet landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F4 I forslaget er der fjernet mindre landbrugsarealer. Områdegrænserne er desuden kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

      

N19 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede 26,5 0,0 50,5 0,0 

H21 Området er foreslået udvidet med naturarealer med indlandsklit, hede og overdrev. Området er foreslået reduceret med intensivt drevne 
arealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N20 Havet omkring Nordre Rønner 0,0 0,0 0,0 0,0 

H176 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

F9 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N21 Ejstrup klit og Egvands Bakker 23,4 0,0 1,5 0,0 

H193 I forslaget er et dyrket areal i kanten af området fjernet. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet.  

H219 Området er foreslået reduceret med nogle intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse, herunder sommerhusområder. 
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.  
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Natura 2000 nr. Natura 2000 navn 

Arealer fjernet fra  
Natura 2000-beskyttelsen 

Arealer tilføjet til  
Natura 2000-beskyttelsen 

Land (ha) Vand (ha) Land (ha) Vand (ha) 

Habitat nr./fugle-
beskyttelses nr. 

Overordnet beskrivelse af forslag til justerede områdegrænser for hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder beliggende i aktuelle 
Natura 2000-område 

      

N22 Kielstrup Sø 38,5 0,0 2,9 0,0 

H22 Området er foreslået reduceret med nogle intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Området er foreslået udvidet med et lille 
område med bøg på mor. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.   

      

N23 Vullum Sø 1,7 0,0 2,1 0,0 

H23 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet, i denne forbindelse er området udvidet med 
mindre tilstødende naturarealer mod nordvest og et mindre landbrugsareal er fjernet mod sydøst. 

      

N24 Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø 57,5 0,0 20,9 0,0 

H24 Området er foreslået reduceret med mindre områder med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt 
muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

H220 Områdegrænserne er  kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F22 Området er foreslået reduceret med mindre områder med intensivt drevne landbrugsarealer. Fuglebeskyttelsesområdet er foreslået 
udvidet mod syd med Vandet sø samt omgivende naturarealer rundt om søen. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N25 Vangså Hede 5,7 0,0 0,1 0,0 

H25 Området er foreslået reduceret med mindre arealer med plantageskov. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet, herunder tilpasset til kystlinjen. 

F18 Området er foreslået reduceret med mindre arealer med plantageskov. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet, herunder tilpasset til kystlinjen. 

      

N26 Ålvand Klithede og Førby Sø 3,0 0,0 112,1 0,0 

H26 I forslaget er der fjernet mindre landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F17 Fuglebeskyttelsesområdet er foreslået udvidet i den nordlige ende. Områdegrænserne er desuden kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N27 Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø 136,5 0,0 29,6 0,0 

H27 Området er foreslået reduceret med landbrugsarealer og lokalplanlagte arealer. Området er foreslået udvidet med mindre tilstødende 
naturarealer af bl.a. tidvis våd eng og kildevæld. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F21 Området er foreslået reduceret med landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

      

N28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø 472,6 110,2 119,1 0,1 

H28 Området er foreslået reduceret med nogle intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Området er foreslået udvidet med mindre 
naturarealer, herunder surt overdrev, kalkoverdrev, kildevæld og rigkær. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet.   

F23 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F27 Området er foreslået reduceret med mindre arealer med intensivt drevet landbrug. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F28 Den sydlige del af Lem Vig er fjernet fra fuglebeskyttelsesområdet. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige 
skel i landskabet. 

F39 Området er samlet set foreslået reduceret. I forslaget er der udtaget et større område med intensivt dyrkede arealer. Området er foreslået 
udvidet mod vest, så grænsen går ved kysten for at inddrage ynglesteder for dværgterne. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt 
muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N29 Dråby Vig 18,6 0,0 2,9 0,0 

H29 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Området er foreslået udvidet med mindre 
naturarealer af især surt overdrev og strandeng. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F26 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Området er foreslået udvidet med mindre 
naturarealer af især surt overdrev og strandeng. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt 
Skravad Bæk 

2.016,7 0,0 419,8 0,0 

H30 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og kulturenge. Området er foreslået udvidet med mindre 
naturarealer af især surt overdrev samt tør hede, kalkoverdrev, kildevæld, rigkær, højmose, skovbevokset tørvemose, bøg på mor, 
egeblandskov og stilk-egekrat. Områdegrænserne er  kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F14 Området er foreslået reduceret med intensivt dyrkede landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet 

F24 Området er foreslået reduceret med intensivt dyrkede landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet 

      

N31 Kås Hoved 0,0 0,0 1,2 0,0 

H31 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 
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Natura 2000 nr. Natura 2000 navn 

Arealer fjernet fra  
Natura 2000-beskyttelsen 

Arealer tilføjet til  
Natura 2000-beskyttelsen 

Land (ha) Vand (ha) Land (ha) Vand (ha) 

Habitat nr./fugle-
beskyttelses nr. 

Overordnet beskrivelse af forslag til justerede områdegrænser for hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder beliggende i aktuelle 
Natura 2000-område 

      

N32 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge 50,6 0,0 0,0 0,0 

H32 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N33 Tjele Langsø og Vinge Møllebæk 631,2 0,0 5,1 0,0 

H33 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og lokalplanlagt areal. Området er foreslået udvidet med mindre 
naturarealer af bl.a. surt overdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F16 Området er foreslået reduceret med en del intensivt dyrkede landbrugsarealer, som sædgæs ikke mere bruger i nævneværdigt omfang. 
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

      

N34 Brandstrup Mose 0,4 0,0 1,9 0,0 

H34 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

      

N35 Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker 28,0 0,0 2,4 0,0 

H35 Området er foreslået reduceret, og der er fjernet byzone og intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med mindre 
naturarealer bl.a. stilk-egekrat. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N36 Nipgård Sø 0,0 0,0 0,0 0,0 

H36 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N37 Rosborg Sø 0,4 0,0 2,7 0,0 

H37 Områdegrænserne kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N38 Bredsgård Sø 7,3 0,0 0,4 0,0 

H38 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal 41,9 0,0 10,8 0,0 

H39 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med mindre arealer med tør hede og 
surt overdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N40 Karup Å 126,3 0,0 98,2 0,0 

H40 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer af bl.a. surt 
overdrev, rigkær og hængesæk. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

H226 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

H227 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer af bl.a. surt 
overdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø 12,5 0,0 59,7 0,0 

H41 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer af bl.a. stilk-
egekrat, skovbevokset tørvemose, surt overdrev, kildevæld og hængesæk. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

F29 I forslaget er der foretaget en mindre udvidelse af området af hensyn til ynglende fiskeørn. I området er desuden fjernet mindre, intensivt 
dyrkede arealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

      

N42 Mågerodde og Karby Odde 22,0 0,0 9,1 0,0 

H177 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse, og området er foreslået udvidet med mindre 
tilstødende naturarealer af kalkoverdrev, surt overdrev og rigkær. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige 
skel i landskabet. 

F25 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N43 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg 24,0 0,0 38,9 0,0 

H184 Området er foreslået udvidet med mindre tilstødende naturarealer af klithede og grågrøn klit.  Områdegrænserne er kvalitetssikret og så 
vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F119 Området er foreslået omklassificeret så det også bliver fuglebeskyttelsesområde på baggrund af en stor bestand af tinksmed samt trane. 

      

N44 Lild Strand og Lild Strandkær 7,5 0,0 27,1 0,0 

H185 Området er foreslået udvidet med mindre klitarealer med habitatnatur, og så grænsen går til mere naturligt skel i landskabet. Grænsen ved 
Lild Strandkær er foreslået justeret så lidt mere af lobeliesøen er med i området. Et mindre område i den sydvestlige ende uden 
habitatnatur er fjernet til naturligt skel. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
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Natura 2000 nr. Natura 2000 navn 

Arealer fjernet fra  
Natura 2000-beskyttelsen 

Arealer tilføjet til  
Natura 2000-beskyttelsen 

Land (ha) Vand (ha) Land (ha) Vand (ha) 

Habitat nr./fugle-
beskyttelses nr. 

Overordnet beskrivelse af forslag til justerede områdegrænser for hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder beliggende i aktuelle 
Natura 2000-område 

      

N45 Korsø knude 4,1 0,0 15,6 0,0 

H187 Området er foreslået udvidet med en større del af skrænten og kalkoverdrev er medtaget samt et mindre klitareal til naturligt skel. Området 
er foreslået reduceret med plantage-arealer og mark. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

      

N46 Anholt og havet nord for 9,7 0,0 9,2 0,0 

H42 Området er foreslået reduceret med sommerhusområder. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer bl.a. klithede og 
enebærklit. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F32 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N47 Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov 0,4 0,0 4,8 0,0 

H43 I forslaget er der fjernet en mindre beplantningaf nåletræ, og der er tilføjet mindre arealer med hængesæk og nedbrudt højmose. 
Områdegrænserne er  kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N48 Stubbe Sø 144,3 0,0 0,7 0,0 

H44 Området er foreslået reduceret, og og der er fjernet nåletræsplantage og intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N49 Gudenå og Gjern Bakker 0,8 0,0 15,4 0,0 

H45 Området er foreslået udvidet med tilstødende naturarealer indeholdende habitatnaturtyperne tør hede og surt overdrev. 
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N50 Tved Kær 0,0 0,0 0,1 0,0 

H46 Området er foreslået udvidet med et mindre naturareal med rigkær. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N51 Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs 4,4 0,0 0,6 0,0 

H47 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og sommerhusområder. Området er foreslået udvidet med mindre 
naturarealer af bl.a. kalkoverdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N52 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele 
af Gudenå 

124,2 0,0 71,0 0,0 

H48 Området er foreslået reduceret, og der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer og nåletræsplantage. Området er foreslået udvidet med 
mindre naturarealer af bl.a. tør hede, surt overdrev og elle-askeskov. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

F33 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

F35 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet 

      

N53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov 22,5 0,0 0,5 0,0 

H49 Området er foreslået reduceret, og der er fjernet nåletræsplantage og intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er desuden 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. Området er omklassificeret til fuglebeskyttelsesområde (inden for den 
allerede eksisterende afgrænsning af habitatområdet) på baggrund af konkret viden om forekomst af sortspætte, hedelærke  mfl. 

F34 Området er foreslået udvidet med Velling Skov og en del af Gludsted Plantage, da der god dokumentation for forekomst af flere ynglefugle 
på områdets udpegningsgrundlag. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.  

      

N54 Yding Skov og Ejer Skov 0,6 0,0 1,8 0,0 

H50 Området er foreslået reduceret, og der er fjernet nåletræsplantage. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer af bl.a. 
bøgeskov og kildevæld. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede 10,9 0,0 0,2 0,0 

H51 Området er foreslået reduceret med små bebyggede arealer samt intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret 
og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F31 Området er foreslået reduceret med intensivt dyrkede landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet 

      

N56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 58,0 0,0 60,4 0,0 

H52 Området er foreslået reduceret med et intensivt drevet landbrugsareal ved Søby, og udvidet med et areal ved Amstrup Enge med rigkær. 
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F36 Området er foreslået reduceret med intensivt dyrkede arealer bl.a. på Endelave. Området er foreslået udvidet med små arealer ved Borre 
pga. ynglende havterne. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.  

      

N57 Silkeborgskovene 3,5 0,0 155,7 0,0 

H181 Området er foreslået udvidet med mindre tilstødende naturarealer bl.a. habitatnaturtyperne ege-blandskov, bøg på mor med kristtorn, 
elle-askeskov samt kildevæld. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
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Natura 2000 nr. Natura 2000 navn 

Arealer fjernet fra  
Natura 2000-beskyttelsen 

Arealer tilføjet til  
Natura 2000-beskyttelsen 

Land (ha) Vand (ha) Land (ha) Vand (ha) 

Habitat nr./fugle-
beskyttelses nr. 

Overordnet beskrivelse af forslag til justerede områdegrænser for hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder beliggende i aktuelle 
Natura 2000-område 

      

N58 Nordby Bakker 13,3 0,0 3,0 0,0 

H182 Området er foreslået reduceret med mindre arealer med intensivt drevne landbrugsarealer. Der er endvidere mindre udvidelser med 
arealer med surt overdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N59 Kysing Fjord 36,6 0,0 1,0 0,0 

F30 Området er forslået reduceret med intensivt dyrkede landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet 

      

N60 Skørsø 0,0 0,0 0,0 0,0 

H53 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N61 Skånsø og Tranemose 0,3 0,0 3,6 0,0 

H54 Området er foreslået reduceret med et mindre areal mod syd. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

      

N62 Venø, Venø Sund 2,6 1,4 22,5 0,2 

H55 Området er foreslået udvidet med mindre hede- og overdrevsarealer. Der er desuden foreslået fjernet et areal anvendt som campingplads. 
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

F40 I området er fjernet et areal anvendt som campingplads. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet 

      

N63 Sønder Feldborg Plantage 0,0 0,0 0,0 0,0 

H56 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

F42 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

      

N64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø 128,8 0,0 220,2 0,0 

H57 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med arealer indeholdende 
habitatnaturtyperne våd hede og arealer med flyvesand. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

H225 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N65 Nissum Fjord 513,2 0,0 165,7 0,0 

H58 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og et sommerhusområde. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så 
vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
 
For en del af området vil der på et senere tidspunkt være en særskilt høring. Baggrunden er, at regeringen sammen med Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har besluttet, at Høvsøre Prøvestation for store vindmøller skal udvides. Prøvestationen er 
beliggende tæt på Natura 2000-området Nissum Fjord (habitatområde H58 og fuglebeskyttelsesområde F38). De oplysninger, der indhentes 
i forbindelse med arbejdet med udvidelsen, kan have betydning for muligheden for at ændre afgrænsningen af Natura 2000-området 
umiddelbart syd for den eksisterende prøvestation. Miljøstyrelsen vil derfor foretage en særskilt høring for denne del af området, når den 
allerede igangsatte miljø- og habitatkonsekvensvurdering for Høvsøre Prøvestation foreligger.   

F38 Området er reduceret med flere intensivt drevne landbrugsarealer samt et sommerhusområde. Området er foreslået udvidet til at omfattet 
kysten nord for Torsminde af hensyn til ynglepladser for dværgterne. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 
 
For en del af området vil der på et senere tidspunkt være en særskilt høring. Baggrunden er, at regeringen sammen med Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har besluttet, at Høvsøre Prøvestation for store vindmøller skal udvides. Prøvestationen er 
beliggende tæt på Natura 2000-området Nissum Fjord (habitatområde H58 og fuglebeskyttelsesområde F38). De oplysninger, der indhentes 
i forbindelse med arbejdet med udvidelsen, kan have betydning for muligheden for at ændre afgrænsningen af Natura 2000-området 
umiddelbart syd for den eksisterende prøvestation. Miljøstyrelsen vil derfor foretage en særskilt høring for denne del af området, når den 
allerede igangsatte miljø- og habitatkonsekvensvurdering for Høvsøre Prøvestation foreligger.   

      

N66 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord 1.349,4 0,0 1,1 0,0 

H59 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

F41 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N67 Borris Hede 101,2 0,0 5,1 0,0 

H60 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer samt arealer med forsvarets administrationsbygninger. 
Områdegrænserne er i øvrigt kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F37 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer samt arealer med forsvarets administrationsbygninger. 
Områdegrænserne er  kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
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Natura 2000 nr. Natura 2000 navn 

Arealer fjernet fra  
Natura 2000-beskyttelsen 

Arealer tilføjet til  
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Natura 2000-område 

      

N68 Skjern Å 19,5 0,0 13,5 0,0 

H61 Området er foreslået reduceret med et par mindre arealer med dyrket landbrugsjord. Området er foreslået udvidet med et mindre areal 
med hængesæk og surt overdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F118 En del af området er foreslået omklassificeret så det også bliver fuglebeskyttelsesområde på baggrund af pl. rørvagtel, rørdrum, rørhøg, 
blåhals mfl. 

      

N69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen 269,3 0,0 132,3 0,0 

H62 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og sommerhusområder. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så 
vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F43 Området er foreslået reduceret. Der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer og sommerhusområder. Et område ved den nedre del af 
Skjern å foreslås omklassificeret til fuglebeskyttelsesområde sammen med arealer længere opstrøms langs Skjern Å. Områdegrænserne er 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N70 Mose ved Karstoft Å 0,2 0,0 0,6 0,0 

H63 Området er foreslået udvidet med et mindre areal med højmose. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige 
skel i landskabet. 

      

N71 Kimmelkær Landkanal 0,6 0,0 0,0 0,0 

H178 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N72 Husby Sø og Nørresø 0,3 0,0 0,2 0,0 

H188 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.  

F114 Området er foreslået omklassificeret, så det også bliver fuglebeskyttelsesområde på baggrund af konkret viden om forekomst af sortterne, 
rørdrum, rørhøg, blåhals mfl. 

      

N73 Lønborg Hede 3,4 0,0 69,3 0,0 

H196 Området er foreslået udvidet med våd og tør hede, og der er fjernet mindre arealer med intensivt drevet landbrugsjord og plantage.  
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N74 Husby klit 10,9 0,0 116,7 0,0 

H197 Området er foreslået udvidet mod øst med klit-naturtyper. Nordligst er der fjernet et sommerhusområde.  Områdegrænserne er 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N75 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage 60,3 0,0 105,9 0,0 

H64 Området er foreslået reduceret med arealer med plantage og intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med arealer 
med tør og våd hede.  Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N76 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat 221,9 0,0 15,5 0,0 

H65 Området er foreslået reduceret med større intensivt drevne landbrugsarealer samt mindre arealer med plantage. Små arealer med tør og 
våd hede er foreslået tilføjet.  Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

H235 Området er foreslået reduceret med mindre arealer med intensivt drevne landbrugsarealer. Der er endvidere foreslået mindre udvidelser 
med arealer med surt overdrev og rigkær. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

      

N77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær 181,6 0,0 2,0 0,0 

H66 Området er foreslået reduceret, og der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer og kulturenge. Området er foreslået udvidet med 
mindre naturarealer af bl.a. vandløb med vandplanter. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

F44 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord 10,5 0,0 6,1 0,0 

H67 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer af bl.a. 
strandeng og surt overdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F45 Området er foreslået reduceret med intensivt dyrkede landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet 

      

N79 Munkebjerg Strandskov 0,7 0,0 0,0 0,0 

H68 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N80 Højen Bæk 0,4 0,0 0,4 0,0 

H69 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N81 Øvre Grejs Ådal 11,1 0,0 1,5 0,0 

H70 I forslaget er intensive jordbrugsarealer samt golfbane i randen af området fjernet. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 
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Natura 2000-område 

      

N82 Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage 114,8 0,0 0,0 0,0 

H71 Området er foreslået udvidet med et kortlagt surt overdrev, der vil bidrage til øget sammenhæng i området. Området er reduceret med 
tilstødende intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F46 Området er foreslået reduceretmed intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N83 Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter 0,2 0,0 0,0 0,0 

H72 Der er fjernet lokalplanlagte, mindre arealer indenfor sommerhusområder, og udvidet med naturarealer med stilkegekrat. I forslaget er 
områdegrænserne kvalitetssikret, og så vidt muligt tilpasset naturlige skel.  

      

N84 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage 231,1 0,0 0,1 0,0 

H73 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer samt lokalplanlagte, mindre arealer indenfor sommerhusområder. 
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F50 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

F56 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N85 Hedeområder ved Store Råbjerg 26,7 0,0 1,6 0,0 

H74 Området er foreslået udvidet med et mindre hede-areal. Intensivt drevne landbrugsarealer, som ikke er i direkte forbindelse med 
habitatnatur, er foreslået fjernet. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F48 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N86 Vejen Mose 20,7 0,0 1,0 0,0 

H75 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer, såfremt de ikke er i direkte forbindelse med habitatnatur.  
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel. 

F54 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N87 Nørrebæk ved Tvilho 0,5 0,0 1,4 0,0 

H76 Området er foreslået med  mindre udvidelser med naturarealer indeholdende bl.a. kildevæld og rigkær. Områdegrænserne kvalitetssikret 
og så vidt muligt tilpasset naturlige skel. 

      

N88 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde 3,5 0,0 9,3 0,0 

H77 Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer bl.a. habitatnaturtyperne høje urtebræmmer, våd hede, surt overdrev og 
tørvelavning. Mindre arealer med intensivt drevne jordbrug samt arealer i forbindelse med golfbanen er fjernet. Områdegrænserne er 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasser naturlige skel i landskabet. 

      

N89 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde  
(det forslås at fuglebeskyttelsesområde F63 tilføjes dette Natura 
2000-område, da Natura 2000-område N101 er forslået nedlagt ) 

5.862,6 438,0 28,9 0,2 

H78 Området er foreslået reduceret, og der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer samt mindre arealer omkring sejlrenden til Esbjerg 
havn. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer herunder surt overdrev og strandeng. Habitatområde H90: Vidå med tilløb, 
Rudbøl Sø og Magisterkogen er foreslået inddraget i H78. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet.  

H86 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

H90 Området er forslået udvidet med Hasberg sø. Områdeafgræsningen er kvalitetssikret, og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.  

H239 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og udvidet med mindre naturarealer for at sikre værdifulde sure 
overdrev på de stejle ådalsskrænter langs Alslev Å. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

F49 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

F51 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

F52 I forslaget er området marginalt reduceret, da områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

F53 I forslaget er området marginalt reduceret, da områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

F55 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F57 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og ved udvidelse af sejlrenden til Esbjerg havn. Områdegrænserne er 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.  

F60 I forslaget er området reduceret, og der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er desuden kvalitetssikret og så 
vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F65 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F67 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 
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Natura 2000 nr. Natura 2000 navn 

Arealer fjernet fra  
Natura 2000-beskyttelsen 

Arealer tilføjet til  
Natura 2000-beskyttelsen 

Land (ha) Vand (ha) Land (ha) Vand (ha) 

Habitat nr./fugle-
beskyttelses nr. 

Overordnet beskrivelse af forslag til justerede områdegrænser for hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder beliggende i aktuelle 
Natura 2000-område 

      

N90 Sneum Å og Holsted Ådal 34,3 0,0 7,9 0,0 

H79 Området er udvidet med tilstødende mindre arealer med habitatnatur herunder rigkær, tidvis våd eng og surt overdrev. Området er 
reduceret med intensivt drevne landbrugs- og dambrugsarealer. Områdeafgrænsningen kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige 
skel. 

      

N91 Kongeå 45,6 0,0 4,5 0,0 

H80 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer ogudvidet med mindre tilstødende naturarealer bl.a. 
habitatnaturtyperne surt overdrev og rigkær. Områdeafgrænsningen er kvalitetssikret og justeret, så den så vidt muligt følger naturlige skel. 

      

N92 Pamhule skov og Stevning Dam 139,8 0,0 5,9 0,0 

H81 Området er foreslået reduceret med intensivt drevet jordbrug og et levested for stor vandsalamander er tilføjet til området.  
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt justeret til naturlige skel. 

F59 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N93 Lindet skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov 253,7 0,0 2,5 0,0 

H82 Området er foreslået opdelt i to polygoner, da mellemliggende intensivt drevne landbrugs- og skovbrugsarealer er fjernet. 
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F66 Området er foreslået reduceret, og der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer og produktionsskov. Området er derved blevet delt i to. 
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N94 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov 42,7 0,0 4,4 0,0 

H83 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og tilpasset naturlige skel i 
landskabet og kvalitetssikret. 

F68 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N95 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark 56,9 0,0 0,0 0,0 

H84 Området er i forslaget reduceret, da intensivt drevne landsbrugsarealer er fjernet. Afgræsningen af området er kvalitetssikret og så vidt 
muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F58 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N96 Bolderslev Skov og Uge Skov 0,3 0,0 1,7 0,0 

H85 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N97 Frøslev Mose 55,9 0,0 13,5 0,0 

H87 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer i det sydøstlige del af området. Områdegrænserne er kvalitetssikret 
og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F70 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N98 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose 156,3 0,0 5,5 0,0 

F62 Området er foreslået reduceret, og der er fjernet arealer på land. Området er desuden udvidet som følge af yngleforekomster af  
udpegningsarter. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N99 Kongens Mose og Draved Skov 1,7 0,0 31,8 0,0 

H88 Tilstødende, mindre naturarealer er i forslaget inddraget i området. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige 
skel i landskabet. 

F61 Området er foreslået reduceret, og der er fjernet arealer på land. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige 
skel i landskabet. 

      

N100 Sølsted Mose 0,0 0,0 0,9 0,0 

H89 Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer. Områdeafgrænsningen er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet.  

      

N101 Sønder Ådal  
(Natura 2000-området er forslået nedlagt. Det forslåes at F63 tilføjet 
Natura 2000-område N89) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

F63 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N103 Kogsbøl og Skast Mose 92,7 0,0 0,0 0,0 

F69 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og produktionsskov. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt 
muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
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Natura 2000 nr. Natura 2000 navn 

Arealer fjernet fra  
Natura 2000-beskyttelsen 

Arealer tilføjet til  
Natura 2000-beskyttelsen 

Land (ha) Vand (ha) Land (ha) Vand (ha) 

Habitat nr./fugle-
beskyttelses nr. 

Overordnet beskrivelse af forslag til justerede områdegrænser for hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder beliggende i aktuelle 
Natura 2000-område 

      

N104 Lilleskov og Troldsmose 0,0 0,0 2,8 0,0 

H189 Området er foreslået udvidet med mindre tilstødende naturarealer bl.a. habitatnaturtyperne strandeng, elle-askesump og bøg på mor. 
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N105 Augustenborg Skov 0,0 0,0 0,0 0,0 

H200 Områdegrænsen er rettet til nuværende kystlinje vurderet ud fra ortofoto fra 2016 og kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel 
i landskabet. 

      

N106 Mandbjerg Skov 0,0 0,0 0,0 0,0 

H201 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand 3,1 0,0 1,6 0,0 

H91 Området er foreslået reduceret, og der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer. Området er udvidet med mindre tilstødende 
naturarealer med bl.a. overdrev og rigkær. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N108 Æbelø, havet syd for og Nærå 463,9 0,0 7,4 0,0 

H92 Området er forslået reduceret med et mindre område med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er udvidet ved Gyldensteen med 
bl.a. kystlagune. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F76 Området er foreslået reduceret, og der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N109 Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø 113,0 0,7 40,7 0,2 

H93 Området er foreslået udvidet med tilstødende naturarealer med bl.a. overdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F77 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N110 Odense Fjord 2,3 0,0 185,6 0,4 

H94 Området er foreslået reduceret. Der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Området er udvidet med naturarealer med 
overdrev, strandeng mv. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F75 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Området er foreslået udvidet ved Ølund med 
ynglende klyder mv. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N111 Røjle Klint og Kasmose skov 15,3 0,0 0,0 0,0 

H95 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N112 Lillebælt 717,3 1,5 350,3 0,9 

H96 Området er foreslået reduceret ved fjernelse af intensivt drevne landbrugsarealer på både Fyns-, og Jyllandssiden samt Årø. Afgrænsningen 
af området er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset til naturlige skel i landskabet. 

F47 Området er foreslået reduceret. Der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer på både Fyns-, og Jyllandssiden samt på Årø og Bågø. 
Afgrænsningen af området er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset til naturlige skel i landskabet. 

      

N113 Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose 0,8 0,0 0,3 0,0 

H97 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å 2,3 0,0 80,7 0,0 

H98 Området er foreslået udvidet med tilstødende naturarealer med bl.a. overdrev, rigkær og kildevæld. Områdegrænserne er kvalitetssikret og 
så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N115 Østerø Sø 0,3 0,0 20,0 0,0 

H99 Området er foreslået reduceret med arealer med bebyggelse. Området er foreslået udvidet med tilstødende naturarealer med bl.a. 
overdrev, strandeng og strandvolde. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N116 Centrale Storebælt og Vresen 
(det forslås at Natura 2000-område N199 nedlægges og 
habitatområde H175 tilføjes dette Natura 2000-område) 

1,8 67,0 0,3 0,0 

H100 Det forslås at habitatomområde H175 nedlægges og at arealet inddrages i habitatområde H100. Områdegrænserne er  derudover 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.  

F73 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F98 Et havneområde ved Korsør havn er taget ud. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N117 Kajbjerg Skov 0,7 0,0 0,1 0,0 

H101 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
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Natura 2000 nr. Natura 2000 navn 

Arealer fjernet fra  
Natura 2000-beskyttelsen 

Arealer tilføjet til  
Natura 2000-beskyttelsen 

Land (ha) Vand (ha) Land (ha) Vand (ha) 

Habitat nr./fugle-
beskyttelses nr. 

Overordnet beskrivelse af forslag til justerede områdegrænser for hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder beliggende i aktuelle 
Natura 2000-område 

      

N118 Søer ved Tårup og Klintholm 1,2 0,0 6,1 0,1 

H102 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med mindre tilstødende naturarealer 
med bl.a. overdrev og levested for klokkefrø. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N119 Storelung 0,0 0,0 7,2 0,0 

H103 Området er foreslået udvidet med tilstødende naturarealer med bl.a. skovbevokset tørvemose og næringsrig sø. Områdegrænserne er 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N120 Skove og søer syd for Brahetrolleborg 130,7 0,0 0,0 0,0 

H104 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer, nåleskove og bebyggelse i randen af området. Områdegrænserne er 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F74 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer, nåleskove og bebyggelse i randen af området. Områdegrænserne er 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N121 Arreskov Sø 5,4 0,0 0,0 0,0 

H105 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med mindre tilstødende naturarealer 
med bl.a. rigkær, elle- og askeskov. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F78 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N122 Store Øresø, Sortesø og Iglesø 0,0 0,0 10,0 0,0 

H106 Området er foreslået udvidet med mindre tilstødende naturarealer med bl.a. hængesæk og elle- og askeskov. Områdegrænserne er 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N123 Bøjden Nor 17,7 0,0 0,0 0,0 

H107 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N124 Maden på Helnæs og havet vest for 0,1 0,0 0,8 0,0 

H108 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N125 Vestlige del af Avernakø 0,3 0,0 7,4 0,0 

H109 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Området er foreslået udvidet med mindre 
tilstødende arealer med levested for klokkefrø. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N126 Stenrev sydøst for Langeland 0,0 0,0 0,0 0,0 

H110 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N127 Sydfynske Øhav 563,2 2,0 7,9 0,0 

H111 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Området er foreslået udvidet med et mindre 
overdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F71 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F72 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N128 Hesselø med omliggende stenrev 0,0 0,0 0,0 0,0 

H112 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N129 Gilbjerg Hoved 4,5 0,0 0,0 0,0 

H113 Området er foreslået reduceret, hvor der er bebygget område. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

      

N130 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov 8,6 0,0 120,6 0,0 

H114 Området er foreslået reduceret, hvor der er bebygget område. Området er foreslået udvidet med naturarealer med bla.a hængesæk, 
overdrev og bøg på muld/mor. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N131 Gurre Sø 0,0 0,0 0,0 0,0 

H115 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N132 Rusland 30,7 0,0 0,0 0,0 

H116 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 
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Natura 2000 nr. Natura 2000 navn 

Arealer fjernet fra  
Natura 2000-beskyttelsen 

Arealer tilføjet til  
Natura 2000-beskyttelsen 

Land (ha) Vand (ha) Land (ha) Vand (ha) 

Habitat nr./fugle-
beskyttelses nr. 

Overordnet beskrivelse af forslag til justerede områdegrænser for hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder beliggende i aktuelle 
Natura 2000-område 

      

N133 Gribskov 220,0 0,0 10,0 0,0 

H117 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og mindre bebyggelse. Området er foreslået udvidet med et mindre 
naturareal med overdrev og hede. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

H190 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet herunder en mindre udvidelse med ellesump. 

F108 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og mindre bebyggelse. Området er foreslået udvidet med mindre 
naturarealer bl.a. overdrev og hede. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose 74,0 0,0 62,6 0,0 

H118 Området er foreslået reduceret, hvor der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer og mindre bebyggelse. Området er foreslået udvidet 
med skovarealer med bøg muld/mor. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F106 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og mindre bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så 
vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev 6,6 0,0 10,3 0,0 

H119 Området er foreslået reduceret, hvor der er fjernet bebyggelser. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer bl.a. klit og 
klithede. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N136 Roskilde Fjord 464,2 14,3 99,2 0,0 

H120 Området er foreslået reduceret, hvor der er fjernet flere intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelser. Området er foreslået udvidet 
med mindre naturarealer bl.a. overdrev og bøg på muld/mor. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

H199 Ingen ændringer 

F105 Området er foreslået reduceret med flere intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelser. Området er foreslået udvidet med mindre 
naturarealer bl.a. overdrev og bøg på muld/mor. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F107 Området er foreslået reduceret med bebyggelser. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N137 Kattehale mose 0,2 0,0 0,0 0,0 

H121 Området er foreslået reduceret med bebyggelser. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N138 Bøllemose 0,0 0,0 0,0 0,0 

H122 Ingen ændringer 

      

N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov 27,2 0,0 1,8 0,0 

H123 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og mindre bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så 
vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F109 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og mindre bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så 
vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N140 Vasby Mose og Sengeløse Mose 2,4 0,0 11,6 0,0 

H124 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og mindre bebyggelse. Området er foreslået udvidet med mindre 
naturarealer bl.a. skovbevokset tørvemose, rigkær og tidvis våd eng. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N141 Brobæk Mose og Gentofte Sø 0,1 0,0 0,0 0,0 

H125 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N142 Saltholm og omliggende hav 0,0 0,0 0,0 0,0 

H126 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

F110 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N143 Vestamager og havet syd for 1,4 0,4 0,0 0,0 

H127 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F111 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N144 Nedre Mølleådal 1,8 0,0 44,6 0,0 

H191 Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer bl.a. kildevæld. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

H251 Området er foreslået udvidet med Stampeskov med ege-blandskov og mange veterantræer.Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt 
muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.  

      

N145 Ejby Ådal og omliggende kystskrænter 1,0 0,0 0,5 0,0 

H128 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelser. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt 
muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
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Natura 2000 nr. Natura 2000 navn 

Arealer fjernet fra  
Natura 2000-beskyttelsen 

Arealer tilføjet til  
Natura 2000-beskyttelsen 

Land (ha) Vand (ha) Land (ha) Vand (ha) 

Habitat nr./fugle-
beskyttelses nr. 

Overordnet beskrivelse af forslag til justerede områdegrænser for hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder beliggende i aktuelle 
Natura 2000-område 

      

N146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø 1,8 0,0 0,6 0,0 

H129 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø 1,6 0,0 0,1 0,0 

H130 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N148 Køge Å 0,1 0,0 0,0 0,0 

H131 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N149 Tryggevælde Ådal 4,6 0,0 8,9 0,0 

H132 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer bl.a. rigkær. 
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N150 Gammel Havdrup Mose 44,3 0,0 0,0 0,0 

F103 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N151 Ramsø Mose 49,6 0,0 1,3 0,0 

F104 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N152 Vallø Dyrehave 1,3 0,0 0,9 0,0 

H198 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer bl.a. bøg på 
muld. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig 9,1 5,1 0,3 0,0 

H134 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F102 Området er forslået reduceret med et landarealda det ikke er af betydning for arter på områdets udpegningsgrundlag. Områdegrænserne 
er desuden kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N154 Sejerø Bugt og Saltbæk Vig 421,5 0,6 44,9 0,1 

H135 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer samt mindre bebyggelser. Området er foreslået udvidet med 
klitnaturtyper og mindre arealer bl.a. surt- og kalkoverdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

H244 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F94 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer samt mindre bebyggelser. Området er foreslået udvidet med mindre 
arealer med surtoverdrev/hede. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F99 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer samt mindre bebyggelser. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så 
vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N155 Udby Vig 0,0 0,0 0,0 0,0 

H136 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å 172,1 0,0 16,4 0,0 

H137 Området er foreslået reduceret, og der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F117 En del af området er forslået omklassificeret så det også bliver fuglebeskyttelsesområde på baggrund af engsnarre, havørn, isfugl og 
rødrygget tornskade 

      

N157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken 62,1 0,0 111,6 0,9 

H138 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med fjord, lagune og mindre 
landarealer med bl.a. kalkoverdrev og strandeng af høj kvalitet. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel 
i landskabet. 

F100 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N158 Allindelille Fredskov 0,0 0,0 12,7 0,0 

H139 Området er foreslået udvidet mod nord med en kalkgrav der indeholder kalkoverdrev og rigkær. 

      

N159 Bagholt Mose 0,0 0,0 0,0 0,0 

H140 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i skoven. 
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Natura 2000 nr. Natura 2000 navn 

Arealer fjernet fra  
Natura 2000-beskyttelsen 

Arealer tilføjet til  
Natura 2000-beskyttelsen 

Land (ha) Vand (ha) Land (ha) Vand (ha) 

Habitat nr./fugle-
beskyttelses nr. 

Overordnet beskrivelse af forslag til justerede områdegrænser for hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder beliggende i aktuelle 
Natura 2000-område 

      

N160 Nordlige del af Sorø Sønderskov 0,8 0,0 8,9 0,0 

H141 Området består af fire delområder. De tre delområder, der omgiver engområdet Flommen, er sammenkædet med levesteder for eremit. 
Områdegrænserne er  kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N161 Sø Torup Sø og Ulse Sø 82,0 0,0 0,0 0,0 

H142 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

F101 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer samt bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt 
muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø 1.088,1 3,9 9,7 2,6 

H143 Området er foreslået reduceret med bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F95 Området er reduceret med store intensivt drevne landbrugsarealer samt bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F96 Området er reduceret med store intensivt drevne landbrugsarealer samt bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N163 Holmegårds mose og Porsemose 80,8 0,0 44,9 0,0 

H145 Området er foreslået udvidet af hensyn til forekomster af lys skivevandkalv, stor kærguldsmed og skovbevokset tørvemose. 
Områdegrænserne er desuden kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

H146 Området er foreslået reduceret mrd et sportsanlæg. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

H194 Området er foreslået udvidet med Torpe Kanal af hensyn til tykskallet malermusling samt med arealer ved Kongskilde af hensyn til 
forekomster af bæklampret, sumpvindelsnegl og skovnaturtyper. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige 
skel i landskabet, herunder genslyngningen af Susåen. 

F91 Området er foreslået udvidet med arealer med skov og et sønært græsareal og reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer.  
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F93 Området er foreslået reduceret visse steder med nåletræsbevoksning og i nordvest tilpasset habitatområdets grænse. Områdegrænserne er 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.  

      

N164 Hov Vig 0,6 0,0 0,0 0,0 

F97 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N166 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord 14,8 0,0 67,2 0,1 

H195 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og mindre bebyggelser. Området er foreslået udvidet med 
naturarealer som rummer vandhuller med klokkefrø. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

      

N167 Skove ved Vemmetofte 1.701,9 0,0 0,0 0,0 

H144 Habitatområdet er opdelt i tre delområder. Det nordlige delområde (Vemmetofte) er udvidet med levesteder for eremit. Det nordligste af 
to delområder ved Vemmetofte strand er udvidet med et areal med ege-blandskov. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F92 Fuglebeskyttelsesområdet er forslået fjernet, da arten på udpegningsgrundlaget ikke findes i området. 

      

N168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund 236,1 0,2 48,2 0,0 

H147 Området er foreslået udvidet med ca. 30 ha i Ræveholmsmose indeholdende rigkær, avneknippemose og elle- og askeskov. Området er 
foreslået reduceret med flere intensivt drevne landburgsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige 
skel i landskabet. 

F84 Området er foreslået reduceret på Vestmøn, hvor der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer samt bebyggelse. Områdegrænserne er 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F89 Området er foreslået reduceret med enkelte intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde 728,6 0,3 1,1 0,0 

H148 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Området er foreslået udvidet med strandeng, 
kalkoverdrev samt areal med levesteder for klokkefrø på Knudshoved Odde. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

F81 Området er foreslået reduceret med store områder af intensivt drevne landbrugsarealer samt en del bebyggelse. Områdegrænserne er 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N170 Kirkegrund 0,0 0,0 0,0 0,0 

H149 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 
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Natura 2000 nr. Natura 2000 navn 

Arealer fjernet fra  
Natura 2000-beskyttelsen 

Arealer tilføjet til  
Natura 2000-beskyttelsen 

Land (ha) Vand (ha) Land (ha) Vand (ha) 

Habitat nr./fugle-
beskyttelses nr. 

Overordnet beskrivelse af forslag til justerede områdegrænser for hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder beliggende i aktuelle 
Natura 2000-område 

      

N171 Klinteskoven 6,6 0,0 56,6 0,0 

H150 Området er foreslået udvidet med Hundevængsgård samt et område syd for Høvblege, begge indeholdende tørt kalksandsoverdrev og 
kalkoverdrev. Området er foreslået reduceret med campingpladsen ved Aborresø. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

H207 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset den aktuelle kystlinje. 

F90 Området er foreslået udvidet med Hundevængsgård. Området er foreslået reduceret med campingpladsen ved Aborresø. 
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N172 Lekkende Dyrehave 0,0 0,0 5,9 0,0 

H151 Området er foreslået udvidet med fundsteder af eremit uden for den tidligere afgrænsning af habitatområdet. Områdegrænserne er 
desuden kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og 
Hyllekrog-Rødsand 

2.064,0 7,0 43,0 1,3 

H152 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Området er foreslået udvidet medet kalkoverdrev 
ved Ravnsby. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F82 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F83 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F85 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F86 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer ved Majbølle og syd for Nykøbing F. samt havneareal ved Guldborg. 
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N174 Maltrup Skov 0,1 0,0 0,5 0,0 

H153 Området er justeret i forhold til forekomst af eremit. Områdegrænserne er desuden kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

      

N175 Horreby Lyng 0,8 0,0 84,2 0,0 

H154 Området er foreslået reduceret ved bebyggelse. Områdegrænserne er desuden kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

H252 Området er foreslået udvidet med en ny forekomst af Stor Kærguldsmed vest for Listrup Lyng. Derudover er området udvidet med lysåbne 
arealer omkring Tingsted Å, der indeholder rigkær. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

      

N176 Krenkerup Haveskov 0,0 0,0 0,0 0,0 

H155 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N177 Maribosøerne 428,0 0,0 9,8 0,0 

H156 Området er foreslået reduceret med en del intensivt drevne landbrugsarealer samt bebyggelse. Området er foreslået udvidet med et 
område med elle- og askeskov og rigkær ved Lysebro Mose. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

F87 Området er foreslået reduceret med en del intensivt drevne landbrugsarealer samt bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så 
vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N178 Halsted Kloster Dyrehave 0,2 0,0 0,2 0,0 

H157 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N179 Nakskov Fjord 114,8 2,4 1,3 0,0 

H158 Området er foreslået reduceret ved bebyggelse, intensivt dyrkede arealer mv. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F88 Området er visse steder foreslået reduceret, hvor der er intensivt dyrkede eller rekreative arealer (især Nakskov Indrefjord) eller 
bebyggelse, herunder havn. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N180 Stege Nor 2,5 0,0 6,2 0,0 

H179 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N181 Oreby skov 0,9 0,0 1,0 0,0 

H180 Området er foreslået udvidet med et lille areal, der er levested for eremit. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N182 Holtug Kridtbrud 0,0 0,0 0,8 0,0 

H183 Området er udvidet med mindre naturarealer som kalksurtoverdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 
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Natura 2000 nr. Natura 2000 navn 

Arealer fjernet fra  
Natura 2000-beskyttelsen 

Arealer tilføjet til  
Natura 2000-beskyttelsen 

Land (ha) Vand (ha) Land (ha) Vand (ha) 

Habitat nr./fugle-
beskyttelses nr. 

Overordnet beskrivelse af forslag til justerede områdegrænser for hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder beliggende i aktuelle 
Natura 2000-område 

      

N183 Busemarke Mose og Råby Sø 0,4 0,0 23,5 0,0 

H192 Området er foreslået udvidet med tidvis våd eng, surt overdrev og tørt kalksandsoverdrev samt foreslået reduceret med et lille intensivt 
drevet landbrugsareal. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N184 Hammeren og Slotslyngen 3,9 0,0 8,5 0,0 

H160 Området er foreslået mindre udvidelser med bøg på muld og egeblandskov. Områdegrænserne er desuden kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F116 Området er foreslået omklassificeret så det også bliver fuglebeskyttelsesområde på baggrund af ynglende Vandrefalk på fuglefjeld med Alk 
og Lomvie.  

      

N185 Gyldenså 0,5 0,0 0,4 0,0 

H161 Området er foreslået reduceret med mindre intensivt drevet landbrugsareal. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne 220,7 0,0 12,3 0,0 

H162 Området er foreslået reduceret med en del intensivt drevne landbrugsarealer samt bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så 
vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F80 Området er foreslået reduceret med en del intensivt drevne landbrugsarealer samt bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så 
vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N187 Kystskrænter ved Arnager Bugt 4,8 0,0 0,4 0,0 

H163 Området er foreslået reduceret med intensivt drevet landbrugsareal. Området er udvidet med et lille areal med kalkoverdrev samt 
strandvold med flerårige planter. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N188 Dueodde 4,0 0,0 11,4 0,0 

H164 Området er  foreslået udvidet med mindre forekomster af især grå/grøn klit. Områdetgrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet herunder aktuel kystlinje og til en vis udstrækning matrikelskel. 

      

N189 Ertholmene 0,0 0,0 0,0 0,0 

H210 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

F79 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N190 Kims Top og den Kinesiske Mur 0,0 0,0 0,0 0,0 

H165 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N191 Herthas Flak 0,0 0,0 0,0 0,0 

H166 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N192 Læsø Trindel og Tønneberg Banke 0,0 0,0 0,0 0,0 

H168 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N193 Store Middelgrund 0,0 0,0 0,0 0,0 

H169 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N194 Mejl Flak 0,0 0,0 0,0 0,0 

H170 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N195 Gilleleje Flak og Tragten 0,0 0,0 0,0 0,0 

H171 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N196 Ryggen 0,0 0,0 0,0 0,0 

H172 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N197 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als 77,5 9,8 0,0 0,0 

H173 Områdegrænsen er rettet til den nuværende kystlinje vurderet ud fra ortofoto fra 2016. Havneanlægget ved Egernsund er fjernet fra 
området og den nye grænse kvalitetssikret tilpasset havneanlæggets faktiske fysiske forhold. 

F64 Området er foreslået reduceret, og der er fjernet intensivt arealer på land samt udtaget to havneområder. Områdegrænserne er 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset kysterne. 

      

N198 Hatter Barn 0,0 0,0 0,0 0,0 

H174 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 
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Natura 2000 nr. Natura 2000 navn 

Arealer fjernet fra  
Natura 2000-beskyttelsen 

Arealer tilføjet til  
Natura 2000-beskyttelsen 

Land (ha) Vand (ha) Land (ha) Vand (ha) 

Habitat nr./fugle-
beskyttelses nr. 

Overordnet beskrivelse af forslag til justerede områdegrænser for hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder beliggende i aktuelle 
Natura 2000-område 

      

N199 Broen (det forslåes at Natura 2000-området nedlægges og at 
habitatområde H175 tilføjes til Natura 2000-område N116 

0,0 0,0 0,0 0,0 

H175 Det forslåes at habitatområde H175 nedlægges og at arealet tilføjes habitatområde H100 

      

N200 Navnsø med hede 3,0 0,0 2,4 0,0 

H17 Området er udvidet med et moseområde mod vest. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

      

N201 Øster Lovnkær 0,6 0,0 0,8 0,0 

H19 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N202 Lønstrup Rødgrund 0,0 0,0 0,0 0,0 

H202 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N203 Knudegrund 0,0 0,0 0,0 0,0 

H203 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N204 Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak 0,0 0,0 0,0 0,0 

H204 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N205 Munkegrunde 0,0 0,0 0,0 0,0 

H205 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N206 Stevns Rev 0,0 0,0 0,0 0,0 

H206 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N207 Lysegrund 0,0 0,0 0,0 0,0 

H167 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N208 Bøchers Grund 0,0 0,0 0,0 0,0 

H208 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset den aktuelle kystlinje. 

      

N209 Davids Banke 0,0 0,0 0,0 0,0 

H209 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N210 Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne 4,5 0,0 1,4 0,0 

H159 Der er udtaget mindre arealer ved et museum, landbrugsjord og golfbaneareal. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet.  

      

N211 Hvideodde Rev 0,0 0,0 0,0 0,0 

H211 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N212 Bakkebrædt og Bakkegrund 0,0 0,0 0,0 0,0 

H212 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N213 Randkløve Skår 2,8 0,0 0,4 0,0 

H213 Området er foreslået reduceret med et landbrugsareal. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

      

N214 Tolne Bakker 0,2 0,0 0,6 0,0 

H214 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N215 Tislum Møllebæk 0,1 0,0 0,6 0,0 

H215 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N216 Saltum Bjerge 10,1 0,0 1,4 0,0 

H248 Området er forteslået reduceret med et større, samlet og afgrænset areal med intensivt drevet landbrug. Området er foreslået udvidet med 
små naturarealer med surt overdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
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Natura 2000 nr. Natura 2000 navn 

Arealer fjernet fra  
Natura 2000-beskyttelsen 

Arealer tilføjet til  
Natura 2000-beskyttelsen 

Land (ha) Vand (ha) Land (ha) Vand (ha) 

Habitat nr./fugle-
beskyttelses nr. 

Overordnet beskrivelse af forslag til justerede områdegrænser for hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder beliggende i aktuelle 
Natura 2000-område 

      

N217 Nymølle Bæk og Nejsum Hede 0,3 0,0 0,3 0,0 

H217 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N218 Hammer Bakker, østlig del 0,0 0,0 0,0 0,0 

H218 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N219 Sandbanker ud for Thyborøn 0,0 0,0 0,0 0,0 

H253 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N220 Sandbanker ud for Thorsminde 0,0 0,0 0,0 0,0 

H254 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N221 Risum Enge og Selde Vig 1,5 0,0 0,2 0,0 

H221 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

      

N222 Villestrup Ådal 17,0 0,0 18,1 0,0 

H222 Habitatområdet er foreslået justeret, så det følger vandløbets slyngninger samt tilhørende naturarealer. Intensivt drevne arealer er 
foreslået udtaget. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N223 Kastbjerg Ådal 31,1 0,0 8,6 0,0 

H223 Området er foreslået reduceret med intensivt dyrkede landbrugsarealer vest for Kastbjerg, og det er foreslået udvidet med mindre arealer 
med rigkær og surt overdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage 1,0 0,0 103,5 0,0 

H224 Området er foreslået udvidet med mindre arealer med våd hede og surt overdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

F115 Området er foreslået omklassificeret, så det fremover også bliver fuglebeskyttelsesområde på baggrund af konkret viden om forekomst af 
trane, fiskeørn, hedelærke  mfl. 

      

N225 Ovstrup Hede med Røjen Bæk 0,5 0,0 5,6 0,0 

H249 Området er foreslået udvidet med mindre arealer med tør hede. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige 
skel i landskabet. 

      

N226 Svanemose 0,0 0,0 0,0 0,0 

H250 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N227 Mols Bjerge med kystvande 242,3 0,0 0,0 0,0 

H186 Området er foreslået reduceret, og der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer mod vest. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så 
vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N228 Stenholt Skov og Stenholt Mose 1,2 0,0 0,7 0,0 

H228 Området er foreslået udvidet med små arealer af tør hede og surt nedbrudt højmose, og reduceret med et bebygget areal og et mindre 
landbrugsareal. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N229 Bjerre Skov og Haslund Skov 22,7 0,0 0,0 0,0 

H229 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N230 Kaløskovene og Kaløvig 0,1 0,0 3,1 0,0 

H230 Området er foreslået udvidet med et mindre naturareal med bl.a. næringsrig sø og stor vandsalamander. Områdegrænserne er 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N231 Kobberhage kystarealer 0,1 0,0 0,9 0,0 

H231 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N232 Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose 0,0 0,0 0,0 0,0 

H232 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N233 Brabrand Sø med omgivelser 1,0 0,0 5,9 0,0 

H233 Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer af bl.a. rigkær. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 
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Natura 2000 nr. Natura 2000 navn 

Arealer fjernet fra  
Natura 2000-beskyttelsen 

Arealer tilføjet til  
Natura 2000-beskyttelsen 

Land (ha) Vand (ha) Land (ha) Vand (ha) 

Habitat nr./fugle-
beskyttelses nr. 

Overordnet beskrivelse af forslag til justerede områdegrænser for hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder beliggende i aktuelle 
Natura 2000-område 

      

N234 Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker 0,0 0,0 352,7 0,0 

H234 Området er foreslået udvidet med tilstødende naturarealer bl.a. habitatnaturtyperne bøg på muld, bøg på kalk og elle-askeskov. 
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N235 Jægerspris Skydeterræn 62,1 0,0 0,4 0,0 

H133 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

      

N236 Bygholm Ådal 0,0 0,0 0,4 0,0 

H236 Området er foreslået udvidet med små arealer af kalkoverdrev og surt overdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N237 Ringive Kommuneplantage 0,0 0,0 0,0 0,0 

H237 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N238 Egtved Ådal 75,3 0,0 6,6 0,0 

H238 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne, mindre landbrugsarealer og tilstødende næringsrige vandhuller. Området er foreslået 
udvidet med mindre naturarealer bl.a. surt overdrev og tidvis våd eng. Områdeafgrænsningen er kvalitetssikret, og så vidt muligt tilpasse 
naturlige skel i landskabet. 

      

N239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov 0,0 0,0 0,0 0,0 

H246 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

H247 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N240 Svanninge Bakker 0,5 0,0 7,0 0,0 

H240 Området er foreslået reduceret med bebyggelse i randen af området. Området er foreslået udvidet med mindre overdrevsområder og 
kildevæld. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N241 Rødme Svinehaver 0,0 0,0 7,2 0,0 

H241 Området er foreslået udvidet med mindre skovområder med bl.a. elle- og askeskov. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N242 Thurø Rev 0,0 0,0 0,0 0,0 

H242 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N243 Ebbeløkke Rev 0,0 0,0 0,0 0,0 

H243 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N244 Kyndby Kyst 4,1 0,0 4,7 0,0 

H245 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer bl.a. 
kalkoverdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

      

N245 Ålborg Bugt, østlige del 0,0 0,0 0,0 0,0 

F112 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N246 Sydlige Nordsø 0,0 0,0 0,0 0,0 

H255 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

F113 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N247 Thyborøn Stenvolde 0,0 0,0 0,0 0,0 

H256 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N248 Jyske Rev, Lillefiskerbanke 0,0 0,0 0,0 0,0 

H257 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N249 Store Rev 0,0 0,0 0,0 0,0 

H258 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

      

N250 Gule Rev 0,0 0,0 0,0 0,0 

H259 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 
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Natura 2000 nr. Natura 2000 navn 

Arealer fjernet fra  
Natura 2000-beskyttelsen 

Arealer tilføjet til  
Natura 2000-beskyttelsen 

Land (ha) Vand (ha) Land (ha) Vand (ha) 

Habitat nr./fugle-
beskyttelses nr. 

Overordnet beskrivelse af forslag til justerede områdegrænser for hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder beliggende i aktuelle 
Natura 2000-område 

      

N251 Femern Bælt 0,0 0,0 0,0 0,0 

H260 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset den aktuelle kystlinje. 

      

N252 Adler Grund og Rønne Banke 0,0 0,0 0,0 0,0 

H261 Der er ikke foretaget ændringer i afgrænsningen. 

 


