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Indledning 

Kolding Kommune rummer en værdifuld og alsidig natur, og det er kommunens 
mål at bevare og forbedre naturen til glæde for borgere og besøgende i Kolding 
Kommune.  

I Kommuneplan 2009-21 er der indarbejdet overordnede retningslinjer for 
varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne. Det fremgår af den gæl-
dende kommuneplan, at kommunen i denne planperiode vil gennemføre en 
naturkvalitetsplanlægning. Med denne naturkvalitetsplan påbegyndes en samlet 
planlægning for naturen i Kolding Kommune med afsæt i omfattende indsamling 
af viden om kommunens naturarealer.

Formålet med naturkvalitetsplanen for Kolding Kommune er at skabe et forbed-
ret grundlag for forvaltningen af naturområderne i kommunen. Det gælder både 
som værktøj for overordnede prioriteringer af indsatsen for at forbedre naturen 
i kommunen, men i lige så høj grad som et vigtigt værktøj i den daglige sagsbe-
handling på naturområdet. Det vil f.eks. gælde miljøgodkendelser til landbrug, 
udlægning af nye byvækstområder, salg af byggegrunde, mm. 

Før arbejdet med naturkvalitetsplanen blev igangsat, var forvaltningens viden 
om naturen meget uensartet og lidt sporadisk. I 2009 iværksatte kommunen 
en struktureret indsats for at indsamle viden om naturområderne. I løbet af de 
næste par år vil langt hovedparten af kommunens naturarealer være besøgt i 
felten, og dermed vil der være et godt og nødvendigt grundlag for en bedre, 
hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. I flere tilfælde kan sagsbehandlingen 
foretages uden at tage på tilsyn i den enkelte sag, og i færre tilfælde risikerer 
man at udskyde sagsbehandlingen, fordi man ikke kan afgøre et areals tilstand 
uden for vækstsæsonen. Det er ikke formålet, at naturkvalitetsplanen skal 
medføre en ændret administrationspraksis i Kolding Kommune med et ændret 
beskyttelsesniveau - planen skal derimod gerne medvirke til at gøre forvaltnin-
gen mere ensartet og målrettet. 

Udarbejdelse af naturkvalitetsplanen og dens fortløbende udbygning indar-
bejdes i senere revisioner af kommuneplanen for Kolding Kommune. Det vil 
medføre, at både den overordnede planlægning for kommunens udvikling og 
grundlaget for nye lokalplaners udformning får et forbedret grundlag for at tage 
de rette hensyn til naturværdierne i kommunen. 

Endeligt er det håbet, at naturkvalitetsplanen vil fungere som inspiration for 
borgere, lodsejere og interesseorganisationer i kommunen og dermed øge en-
gagementet for at sikre enkelte arter og naturværdierne som helhed.  

Den værdifulde natur i Almind Ådal 
registreres
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Det vil Kolding Kommune med naturen
Naturen i Kolding Kommune skal sikres for den værdi, den repræsenterer i sig 
selv, og til gavn og glæde for kommunens borgere og gæster.

Kolding Kommune har en forpligtigelse til at forvalte naturværdierne, så de ikke 
forringes for vore efterkommere. Samtidig er naturen en unik ramme for fysisk 
udfoldelse, som grobund for forundring og kilde til glæde.

Det er således Kolding Kommunes overordnede mål at bevare og forbedre na-
turindholdet gennem  videnbaseret forvaltning og åben dialog med interes-
senter.

Kommunen har opstillet følgende delmål:

Øge kvaliteten af eksisterende natur
Den biologiske mangfoldighed i værdifulde, upåvirkede naturområder i Kolding 
Kommune skal sikres gennem en målrettet, aktiv naturplejeindsats i dialog og 
samarbejde med lodsejere. 

Spredningskorridorer – ny natur
For at sikre eksistensen af sjældne og følsomme arter og naturtyper skal eksis-
terende naturområder gennem naturgenopretning søges sammenbundet ved 
udlægning af nye naturarealer i tilknytning til de eksisterende. 

Regelmæssige tilsyn
Kommunen vil med års mellemrum aktivt føre tilsyn med beskyttede natur arealer 
for at sikre det bedste grundlag for at prioritere naturindsatsen og for at sikre en 
effektiv sagsbehandling i sager, der berører naturområder. 

Kommunalt ejede naturarealer
Værdifulde, kommunalt ejede naturarealer skal sikres den optimale pleje, der er 
nødvendig for at fastholde og udvikle et højt naturindhold. På mindre værdifulde 
kommunalt ejede arealer skal naturen sikres mod tilbagegang. 

Indsats i skove
Naturnære skove rummer store naturværdier. Værdifulde, kommunalt ejede sko-
ve skal forvaltes, så naturværdierne beskyttes. 

Sjældne, truede arter
Der skal gøres en særlig indsats for at standse tilbagegangen i den biologiske 
mangfoldighed. Indsatsen sker via kortlægning af sjældne og truede arter i kom-
munen og en målrettet forvaltningsindsats.

Den farvestrålende djævle-rørhat vok-
ser i den kommunale skov Marielund. 
Djævle-rørhat er sjælden i hele Europa 
og kun kendt få steder i Danmark.
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1 . Naturkvalitetsplanens rammer
Kommuneplanen sætter rammerne for naturkvalitetsplanen. Mål, retningslinjer 
og indsatser i naturkvalitetsplanen må derfor ikke stride mod kommunepla nens 
bestemmelser. 

Naturkvalitetsplanen uddyber, præciserer og konkretiserer kommuneplanens 
mål og retningslinjer for naturen. Det vil også være gennem naturkvalitets -
pla n læg ningen, at der sker en systematisk indsamling af viden om naturen, og 
der dermed skabes et grundlag for fremtidige revisioner af kommuneplanens 
område udpegninger for natur. Naturkvalitetsplanens relation til kommunens 
planhierarki fremgår af figur 1.

Figur 1. Diagram, der viser naturkvalitetsplanens placering i det kommunale planhierarki.

Den fælles kommuneplan
Kommuneplan 2009-2021 for Trekantsområdet (Byrådene i Trekantsområdet, 
februar 2010) gælder for Billund, Fredericia, Middelfart, Vejen, Vejle og Kolding 
kommuner.

Kommuneplanen fastslår, at arealanvendelsen i det åbne land skal ske i en ba-
lance mellem benyttelse og beskyttelse – derfor planlægges der for den plads 
og prioritering, som bl.a. naturen bør have. 

Kommuneplanens hovedstruktur beskriver overordnede mål for kommunernes 
udvikling, bl.a. på naturområdet. Som opfølgning på målene opstiller kommune-
planen bindende retningslinjer for kommunens administration af naturen med 
tilhørende redegørelser. 

Til retningslinjerne er knyttet udpegninger af specifikke interesseområder. Ud-
pegningerne skal ses som et planlægnings-værktøj for kommunen i den mål-
rettede indsats for at sikre og forbedre naturværdierne, ligesom borgerne har 
mulighed for at orientere sig om kommunens ønsker på området. Kommuneplan 
og kort kan ses på Kolding Kommunes hjemmeside på www.kolding.dk

Kommuneplanens arealudpegninger og retningslinjer er beskrevet i kapitel 7 om 
administrationsgrundlag.

Udpegningerne i den nuværende fælles kommuneplan er karakteriseret ved, at 
tidligere planlægning i fire forskellige amter skulle harmoniseres i 2007 til et 
fælles sæt retningslinjer og udpegninger i den fælles Trekantsplan. På trods af 
bestræbelserne på at harmonisere retningslinjerne, er der i den gældende kom-
muneplan fortsat store forskelligheder i udpegningerne på naturområdet for de 
6 kommuner.

Planens opbygning

Revision af planen 

Kommuneplan 
2009-2021 

for Trekantsområdet

14 områdeplaner 
(geografiske områder)

8 Naturplaner
(geografiske områder)

Kommuneplan 
2010-2021

for Kolding Kommune

Naturkvalitetsplan
Generel del

Kommuneplan

Naturkvalitetsplan 2012 
for Kolding Kommune

Kommuneplanen 
sætter rammerne for 
Naturkvalitetsplanen

Naturkvalitetsplanen 
får indflydelse på 
kommuneplanens 

områdeudpegninger
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I det forberedende arbejde med Kommuneplan 2013–2025 forventes det derfor, 
at der skal gennemføres en mere omfattende revision af plantemaerne inden for 
natur med henblik på at opnå større ensartethed i udpegningerne. Kolding Kom-
mune går på tværs af de tidligere amtsgrænser, så alene indenfor kommune-
grænsen er der behov for at få justeret kommuneplanens naturtemaer.

Naturkvalitetsplanen vil fremover være et vigtigt grundlag for at ajourføre og re-
videre kommuneplantemaerne inden for naturområdet ved fremtidige revisioner 
af kommuneplanen. 

I Kolding Kommune har der hidtil ikke været udpeget områder til etablering af 
nye naturområder. I Miljøministeriets Oversigt over statslige interesser i kom-
muneplanlægningen (Miljøministeriet, 2006) anføres det som et statsligt mål 
for den kommunale planlægning, ”at arealer med potentielle naturkvaliteter 
identificeres med henblik på at kunne prioritere en eventuel gradvis retable-
ring til naturområder og en forbedret sammenhæng mellem naturområder, 
samt etablering af større sammenhængende naturområder.” Det anføres som 
et egentligt krav til den kommunale planlægning, at der er retningslinjer for 
etablering af potentielle naturområder.

Naturkvalitetsarbejdets introduktion af begrebet potentiel natur (se boks side 
11) harmonerer derfor med statens ønsker på området. Formålet med udpeg-
ningerne er at opnå et forbedret grundlag for at etablere nye naturområder – 
både for at forbinde eksisterende natur, så kommunens økologiske forbindelser1 
gøres mere økologisk funktionsdygtige, og for at kerneområder for særlig værdi-
fulde naturlokaliteter eller arter kan styrkes og udbygges.

Kommuneplan for Kolding
Den fælles kommuneplan suppleres i Kolding Kommune af en Redegørelse for 
Kommuneplan 2010-2021 for Kolding Kommune og områdeplaner for hvert af 
de 14 planlægningsdistrikter, som Kolding kommune er inddelt i. 

Hver områdeplan har et afsnit om det åbne land, der fremhæver relevante pro-
blematikker og ønsker for natur, friluftsliv, landskab og jordbrug i området. Ele-
menter fra naturkvalitetsplanen og de otte naturplaner bør indarbejdes i senere 
revisioner af både kommuneplanrammer og områdeplaner. Det vil medføre, at 
både den overordnede planlægning for kommunens udvikling og nye lokalpla-
ners udformning får et forbedret grundlag for at tage de rette lokale hensyn til 
naturværdierne i kommunen. 

Andre planer og programmer
Naturkvalitetsplanen handler først og fremmest om biologisk kvalitet, så denne 
plan omfatter ikke planlægning eller retningslinjer for indsatser for frilufts li-
vet i kommunen. Detailplanlægning for disse interesser må håndteres i andre 
temaplaner, hvorefter fremgangsmåden i konkrete kommunale projekter og ind-
satser er at inddrage de flersidige hensyn.

Potentiel natur

Gammel brakmark 
- potentiel natur

1 Kommuneplanen er under revision. I Kommuneplan 2013-25 erstatter begrebet økologiske 
forbindelser begrebet forbindende naturnetværk fra den gældende Kommuneplan 2009-21.
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Staten er gennem EU forpligtet til at udarbejde Vandplaner og Natura 2000-pla-
ner. Staten formulerer kravene til vandområdernes kvalitet (søer, vandløb, 
kyster, fjorde og grundvand) og til bevaringsstatus for naturtyper og arter i de 
udpegede Natura 2000-områder. Det er kommunernes opgave at lave en mere 
detaljeret handleplan og gennemføre de tiltag, som er nødvendige for at nå de 
opstillede mål.

Der vil være et overlap mellem naturkvalitetsplanen og Natura 2000-planerne. 
De to planer vil i vidt omfang stille de samme krav til forvaltningen af naturom-
råderne. I naturkvalitetsplanen vil der ikke blive opstillet mål eller planlagt tiltag, 
der strider mod den overordnede Natura 2000-planlægning. Ikke alle naturtyper 
og arter er omfattet af Natura 2000-planlægningen. Der vil derfor blive opstillet 
mål for naturarealer i den kommunale naturkvalitetsplan, selvom områderne 
ikke er nævnt i Natura 2000-planen.

Green Cities er et forpligtende samarbejde mellem flere kommuner, der vil gøre 
en ekstra indsats for at beskytte og forbedre miljøet. Kolding Kommune deltager 
i dette samarbejde, og et af de vigtige mål inden for naturområdet er at stoppe 
tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed. De opstillede retningslinjer i 
Green Cities-samarbejdet er under revision, og de er derfor ikke indarbejdet i 
naturkvalitetsplanen.

Fremme af den biologiske mangfoldighed er netop hovedmålet i den aftale, som 
Kolding Kommune sammen med de øvrige kommuner i Region Syddanmark har 
underskrevet – Countdown 2010. Også dette samarbejde forpligter kommunen 
til at indarbejde hensynet til biodiversiteten i planer og administration.

Det forventes, at de opstillede mål og det fremlagte administrationsgrundlag i 
naturkvalitetsplanen vil imødekomme kommunens forpligtelser i forhold til sam-
arbejdet i både Green Cities og Countdown 2010.

Svanemosen er Natura 2000-område. 
Tue-kæruld.

Green Cities

Countdown 2010

Natura 2000-planer 
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2 . Planens opbygning og afgrænsning
Natur kan være et vidt begreb, og for at gøre naturkvalitetsplanen brugbar for 
borgere og den kommunale administration præciseres her, hvordan planen er 
opbygget, og hvilken natur den omfatter.

Planens opbygning
Naturkvalitetsplanen består af en generel del – som er denne plan – og otte 
naturplaner, svarende til en geografisk opdeling af Kolding Kommune i otte del-
områder.

Naturkvalitetsplanens generelle del er det samlende plan, som definerer 
naturkvalitetsarbejdet – hvilke metoder og mål, muligheder og begræns-
ninger der er, ligesom kommunens naturværdier beskrives. I kapitel 1 om 
naturkvalitetsplanens rammer er vist en figur, der placerer naturkvalitetsplanens 
generelle del og de otte mere specifikke naturplaner i det kommunale plan-
hierarki.

De otte naturplaner udarbejdes fortløbende i takt med, at det detaljerede kend-
skab til naturen i kommunen udbygges.

Opdelingen i otte delområder er baseret på kommunens fire store vandløbs-
oplande . Nogle af disse oplande er yderligere opdelt, så opdelingen afspej-
ler den måde, som naturområderne naturligt afgrænses fra hinanden. Delom-
råderne er nærmere beskrevet i kapitel 3.

Naturplanerne går i detaljen med naturværdierne i hvert område, og planer ne 
beskriver, hvilke ønsker, der er for udviklingen af naturværdierne i hvert om-
råde.

De to første naturplaner forventes udarbejdet i 2013, og i 2015 forventes der 
at være udarbejdet naturplaner for hele kommunen. 

Hver af de otte naturplaner opbygges efter følgende skabelon:

•	 Beskrivelse af naturværdierne i området. 
Hvad er karakteristisk for naturen i dette område, og hvordan er den gene-
relle naturtilstand? – bl.a. på baggrund af værdisætning af områdets beskyt-
tede naturlokaliteter.

Hvor er de særligt værdifulde lokaliteter og de særligt sjældne dyre- og 
plantearter?

Hvad er de største trusler mod naturen i området?

•	 Målsætning for området. 
Fastlæggelse af målsætninger for de enkelte, feltregistrerede lokaliteter og 
for udvalgte dyre- og plantearter.

•	 Indsats. 
En beskrivelse af de ønsker, der er for udviklingen af naturen i området. 
Hvad skal prioriteres frem for andet, og hvilke virkemidler kan tages i an-
vendelse?

Naturkvalitetsplanen anviser ikke i detaljer, hvor kommunen ønsker at gennem-
føre naturgenopretningsprojekter eller lignende, men det beskrives bl.a., hvilke 
principper der vil gælde, når planen skal bruges som værktøj til priorite ring af 
naturindsatsen i de kommende år (se kapitel 8, Mål for naturforvaltningen). 

Generel del

Otte naturplaner
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Hvilken natur omfatter naturkvalitetsplanen?
I planen værdi- og målsættes naturarealer og vandhuller beskyttet efter 
naturbeskyttelseslovens § 3: overdrev, enge, strandenge, moser, heder og 
vandhuller.

Der er registreret 3.150 § 3-beskyttede naturlokaliteter i Kolding Kommune. 
Fokus er rettet mod disse naturtyper, fordi kommunen i kraft af naturbeskyttel-
sesloven har en myndighedsrolle: Kommunen skal føre tilsyn med naturty perne 
og har en generel forpligtelse til at arbejde for at forbedre naturværdierne. Helt 
specifikt skal kommunen pleje de naturlokaliteter, kommunen selv ejer, og den 
har et særligt ansvar for, at fredede arealer sikres og plejes. 

Vandløb, større søer og kystvandene omfattes af bindende mål i de stats-
lige vandplaner, og derfor vil disse naturtyper ikke blive værdi- og målsat i 
naturkvalitetsplanen. 

Generelt varetages naturbeskyttelsesinteresserne i skov af skovloven , som 
Naturstyrelsen er myndighed på. Skove rummer store naturværdier, men kun 
skovmoser er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. En række næringsføl-
somme skovtyper er dog også omfattet af den seneste husdyrbrugslov , som 
kommunen administrerer, og inden næste revision af naturkvalitetsplanen gen-
nemgås disse skovtyper nærmere. 

§ 3-natur

Overdrev ved Banansøen 
i Bramdrup 

§ 3-natur

Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter naturtyperne mod ændringer i deres 
naturtilstand. De beskyttede naturtyper er overdrev, enge, strandenge, mo-
ser, heder, vandhuller og vandløb. Ønsker ejeren at foretage ændringer i et 
beskyttet naturareal, skal han søge om dispensation hos kommunen. Hidtidig 
drift på arealerne kan dog fortsætte, mens større ændringer som for eksem-
pel at dræne, opfylde, oprense, omlægge eller tilplante arealet ikke er tilladt. 
Desuden er det ikke tilladt at anvende sprøjtemidler eller gødning, hvis det 
ikke tidligere er blevet brugt.

Kommunen ajourfører registreringen af § 3-beskyttet natur. Hver gang et til-
syn afstedkommer ændringer i en naturlokalitets afgrænsning eller type, op-
dateres registreringen. Grundlaget for kommunens administration af natur-
værdierne såvel som borgernes retssikkerhed forbedres derfor i takt med, at 
en større og større del af naturlokaliteterne tilses og vurderes.

På Danmarks Miljøportal (http://www.miljoeportal.dk/) ses kommunernes 
opdaterede registrering af § 3-beskyttet natur

Akvatisk natur 

Skove
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Vandløb, skove, kyster, fjorde og de større søer rummer en vigtig natur. Selvom 
disse naturtyper ikke værdi- og målsættes i naturkvalitetsplanen inddrages de 
som en integreret del i de afsnit, der beskriver naturværdierne i kommunen. 
Dermed vil også disse naturtyper indgå som en integreret del i den kommunale 
indsats for naturen.

Kommuneplantemaet økologiske forbindelser spiller en vigtig rolle for forvalt-
ningen af kommunens natur. Økologiske forbindelser skal medvirke til at skabe 
en økologisk sammenhæng og robusthed for arter og naturtyper. Med hen-
blik på fremadrettet at styrke kvaliteten af kommuneplanens udpegninger af 
spredningskorridorer og økologiske forbindelser indføres i naturkvalitetsplanen 
begrebet potentiel natur. Formålet med udpegning af potentiel natur er at pege 
på arealer, der kan bidrage til at opfylde målene om at øge naturarealet, øge 
naturværdierne og skabe bedre sammenhæng. Arealer med potentiel natur 
regi streres i hele kommunen og benyttes som arbejdsgrundlag for kommune-
planens udpegning af økologiske forbindelser. 

Hvert areal udpeget til potentiel natur vil blive tildelt en prioritet, afhængigt af 
hvor stor værdi arealet vurderes at have for sammenbinding og beskyttelse af de 
eksisterende naturområder (se kapitel 7, Administrationsgrundlag). 

Skovsump på 
Stenderuphalvøen

Potentiel natur

Potentiel natur er ikke-beskyttede arealer med et potentiale for at opnå en 
god naturtilstand indenfor en rimelig tidshorisont. 

Potentiel natur ligger som regel i tilknytning til eksisterende natur (natur eller 
særlig værdifuld natur). Ved den rette naturvenlige drift vil disse potentielle 
naturområder ofte kunne blive egentlige nye naturområder og forbedre og 
udvide naturværdierne. 

Arealerne er oftest marginale landbrugsjorde – både arealer uden for om-
drift og ekstensiverede arealer i omdrift. Det kan dog også forekomme, at 
intensivt dyrkede landbrugsarealer udpeges til potentiel natur, hvis arealerne 
ligger i tilknytning til § 3-natur, og denne natur vurderes at kunne vinde be-
tydeligt i naturværdi, hvis landbrugsarealet drives mere naturnært. 

Endelig kan potentiel natur også være tidligere råstofindvindingsområder 
eller afsluttede deponiarealer.

Potentiel natur
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3 . Naturen i Kolding Kommune
Landskab og jordbund 
Landskabet i Kolding Kommune er stærkt præget af den seneste istid – Weich-
sel-istiden og dens afslutning. Moræneaflejringer fra istidens gletsjere dækker 
det meste af kommunen, afbrudt af mange dødishuller og spredte smeltevands-
aflejringer.

Morænelandskabet fremstår efter istidens afslutning med dybt nedskårne kløfter 
og dalsystemer efter gletsjererosion samt smeltevand og regnvand. Særlig mar-
kant er Lillebælt, der oprindeligt er dannet som et dybt nedskåret afløb fra det, 
der i dag er Østersøområdet. Kolding Ådal og de indre dele af Kolding Fjord er 
gamle tunneldalsystemer, der er dybt nedskåret i morænelandskabet fra sidste 
istid.

Jordbunden i Kolding Kommune er overvejende moræneler fra den sidste istid. I 
nogle områder har isen skubbet dybereliggende lag op som f.eks. den markante 
randmorænebakke ved Skamlingsbanken og det plastiske ler fra tertiærtiden ved 
Marielund. Ved Vamdrup-området træffes en smeltevandsslette. Smeltevands-
sletten er dannet foran isen i forbindelse med tilbage smeltningen af denne. 
Landskabet er derfor meget fladt i dette område. 

Størstedelen af Kolding Kommune er opdyrket, hvor terrænforholdene har tilladt 
det. Skovbrug har tidligere været udbredt, men de tidligere udstrakte skove er nu 
væsentlig mindre. De resterende skove er produktive på grund af den nærings-
rige lerjord, og skovene er generelt intensivt drevne.

I dag findes de fleste naturområder i Kolding Kommune i de mange ådale. 
Ådalene har gennem hundreder af år været brugt som græsningsarealer, da det 
ofte fugtige og stejle terræn har været vanskeligt at opdyrke. Ådalene har derfor 
været et stabilt levested for rigtig mange arter af dyr og planter.

Sammen med skove, søer og kystnære, udyrkede områder udgør ådalene et 
netværk for den vilde flora og fauna.

Naturtyper i Kolding kommune
Naturen er meget varieret, og den kan inddeles i en række forskellige naturtyper 
efter jordbundsforhold, fugtighed og vegetation. Dette afsnit præsenterer de 
vigtigste naturtyper i Kolding Kommune og beskriver mere indgående de mest 
dominerende i kommunen.

Enge, moser, strandenge, overdrev og heder over 2.500 m², søer over 100 m², 
samt de fleste vandløb er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Se 
mere om naturbeskyttelsesloven i boksen side 10. Det er primært disse beskyt-
tede naturtyper, der beskrives i det følgende.

Moser forekommer, hvor grundvandet står højt, så jorden er vandmættet, og 
ofte er der dannet et tørvelag. Moser ligger i ådale, omkring søer, for foden 
af skrænter med udsivende grundvand eller i lavninger – dødishuller - rundt i 
landskabet.

Moser omfatter flere typer af plantesamfund på fugtig bund som højmose, fat-
tigkær, rigkær, væld, hængesæk, rørsump og sumpskov. Det er især indholdet 
af næringsstoffer i jordbunden og i grundvandet, der har betydning for hvilken 
plantevækst, der vokser i mosen. Men også indholdet af kalk og jordbundens 
surhedsgrad – pH – er af stor betydning.

De fleste lysåbne moser har været eller er fortsat under en eller anden form for 
drift - høslæt, græsning eller rørhøst. Og i mange moser er der større og mindre 
“søer” efter tørvegravning.

Moser

Naturen findes i ådalene
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Den helt overvejende mosetype i Kolding Kommune er rigkær. Rigkærene får 
naturligt – ofte med grundvandet - tilført mere eller mindre kalkholdigt vand, 
der i øvrigt er ret fattig på andre næringsstoffer. Plante- og dyrelivet er artsrigt 
- især hvis rigkæret er afgræsset, hvilket forhindrer en tilgroning med høje urter, 
buske og træer.

Artsrige og værdifulde rigkær ligger i ådalene og er under drift - oftest græs ning 
– som f.eks. flere steder i Vester Nebel Ådal, i Hylkedal, og i Kolding Ådal.

Hvor grundvandet og/eller jordbunden derimod er fattig på kalk, kan der dannes 
næringsfattige, sure moser (også kaldet fattigkær). Dem er der meget få af i 
Kolding Kommune pga. den generelt kalkrige jordbund. Området omkring Skærsø 
og Nørremosen er det største og mest værdifulde, og mindre dele af Svanemos-
en hører også til denne mosetype.

Rigkær – fattigkær

Både rigkær og fattigkær får tilført mere eller mindre 
næringsfattigt vand fra grundvandet. Det, der adskiller 
dem, er mængden af kalk i grundvandet/jorden og vandets 
surhedsgrad - pH.

Rigkær forekommer hvor grundvandet er mere eller mindre 
kalkholdigt – ”hårdt”. Jordbunden er ikke sur, men basisk 
eller neutral – pH er høj - og floraen er artsrig. 

Fattigkær forekommer hvor grundvandet er kalkfattigt - 
”blødt”. Jordbunden er sur – pH er lav – og floraen er arts-
fattig.

Kalkindholdet og surhedsgraden har stor betydning for 
fordeling af planter – nogle vokser bedst ved et lavt pH på 
kalkfattig bund, mens andre trives bedst på kalkholdig og 
basisk bund. Derfor er der stor forskel på floraen i et rigkær 
og et fattigkær.

I rigkær kan floraen være særdeles artsrig og her vokser 
flere iøjnefaldende planter som hjertegræs, engblomme og 
trævlekrone samt orkideer som maj-gøgeurt.

I et fattigkær er floraen artsfattig, men en række karakteris-
tiske planter vokser her, såsom benbræk, tranebær, hede-
lyng, klokkelyng, tue-kæruld og orkideen plettet gøgeurt.

Rigkær, hjertegræs, maj-gøgeurt og engblomme 

Fattigkær, benbræk og tue-kæruld
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Moser kan dannes som en hængesæk langs bredden af søer, og vegetationen 
kan minde meget om et fattigkær. Fine eksempler på hængesæk er der ved 
en næsten tilgroet sø på Hovens Odde og ved flere af søerne omkring Dons-
søerne. Desuden er de fleste af de gamle tørvegrave i Svanemosen bevokset 
med en sådan hængesæk.

En særlig mosetype er højmoser. Tørvelaget i en højmose er vokset så højt op 
over det omgivende terræn, at mosen ikke længere modtager næring og kalk fra 
grundvandet. Al næring og vand til mosen kommer derfor udeluk kende gennem 
nedbøren. Kun få arter af planter kan vokse i sådan et ekstremt næringsfattigt 
miljø. Desuden bliver vandet i højmosen meget surt, blandt andet på grund af 
mang len på kalk. En højmose har derfor et særegent plante- og dyreliv af meget 
nøjsomme og specialiserede arter.

Højmoser er sjældne i Danmark, især fordi de fleste af dem er mere eller mindre 
afvandet og bortgravet som tørv til brændsel. Dette gælder også Svanemosen 
syd for Vonsild, hvor et projekt for at restaurere den blev iværksat i 2007. 

Moseri skove kaldes under et for sumpskove, når de er domineret af træer som 
el og ask. Gamle, urørte sumpskove rummer ofte et rigt dyre- og planteliv.

Det generelle billede er, at moserne er kraftigt næringsberigede - eutrofierede 
- og ofte mere eller mindre kraftigt tilgroet i pil m.m. som Hejls Mose, Brænøre 
og Tapsøre Moser.

De ferske enge ligger for det meste langs vandløb, ved søer og i fugtige 
lavninger.

Engene adskiller sig primært fra moserne ved, at driften på enge er mere inten-
siv med afgræsning eller høslæt. Der er generelt en glidende overgang mellem 
enge og moser fra ugødskede, ekstensivt græssede enge med moselignende, 
våde partier (naturenge) til kulturenge med en artsfattig og ensformig vegeta-
tion, der gødes og slås årligt og evt. omlægges med års mellemrum.

Vegetationen på enge er domineret af en flora af græsser og andre lyskræ vende 
fugtigbundsplanter. Artsrige enge ligger bl.a. i Almind Ådal og i Kolding Ådal.

Ordet ”overdrev” stammer fra det gamle danske ord ”oredrev”, der blev brugt 
om de arealer, der lå længst fra landsbyerne og ikke blev dyrket, og hvor lands-
byens græssende flokke af dyr gik.

I dag bruger man ordet overdrev om en naturtype på tør bund med lav, lyskræ-
vende vegetation domineret af urter og græsser. Overdrev er næsten altid af-
hængig af en form for drift – oftest græsning, da de ellers vil gro til i høje 
græsser, buske og træer.

Ugødskede overdrev, der har været græsset i flere hundrede år, rummer mange 
sjældne planter og dyr og er i dag en sjælden naturtype i Danmark.

I Kolding Kommune ligger langt de fleste overdrev på skrænter i ådalene og an-
dre steder med stejle, stenede, uopdyrkelige arealer, såsom Skamlingsbanken 
og nord for Grønninghoved.

Nær kysterne ligger der lignende naturtyper på åbne kystskrænter og strand-
overdrev som ved Løver Odde, Stenderup Hage, Skibelund og Hejlsminde.

Meget artsrige og værdifulde overdrev er fundet flere steder omkring Skam-
lingsbanken og desuden pletvist i ådalene, som f.eks. nær Brødsgård ved Vester 
Nebel Å.

Ferske enge

Overdrev
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Hængesæk

En hængesæk dannes ved, at planterne vokser fra en søbred ud over søens 
overfalde og danner en flydende måtte af rødder og stængler. Er måtten tæt, 
kan man gå på den og typisk vil hele måtten gynge op og ned.

Da planterne i en hængesæk ikke har 
rødderne fæstnet i jordbunden, får de 
ingen næring der fra, men udelukkende 
fra søens vand.

Er det en meget næringsrig sø, kan 
det være dunhammer, tagrør, eller an-
dre næringskrævende arter, der dan-
ner hængesækken. Ved en renvandet 
og næringsfattig sø kommer floraen i 
hængesækken derimod til at bestå af 
nøjsomme arter som i næringsfattige 
moser og højmoser. 

Hængesæk ved søbred

Tranebær og klokkelyng er typiske planter fra kalkfattige moser og kan vokse 
både i højmoser, på hængesæk og i fattigkær. 

Tranebær og klokkelyng 

Højmoser og næringsfattige moser er fattige på især kvælstof, der er et meget 
vigtigt næringsstof for planter. Plantearterne i næringsfattige moser er derfor 
rigtig gode til at passe på kvælstoffet og vokser langsomt. Flere af arterne er 
”kødædende” og kan supplere med kvælstof fra de insekter, de kan fange. 

Soldug har klæbrige hår på bladene, hvor insekter hænger fast og langsomt 
opløses og fordøjes. I Svanemosen er soldug almindelig.
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Heder kalder man arealer på sandet, næringsfattig jordbund, der er domineret 
af dværgbuske – hovedsageligt er det hedelyng, men også andre dværgbuske 
kan dominere, som klokkelyng eller revling. 

Heder er sjældne i Kolding Kommune, da der generelt mangler udstrakte, sand-
ede arealer, og da meget i dag er opdyrket.

Større lyngklædte arealer ligger ved Nørremosen, Skærsø og Svanemosen. En 
stor del af disse arealer ligger ikke på sand, men på tørvejord og er derfor moser 
og ikke heder, selvom både floraen og faunaen næsten kan være den samme.

Ellers ligger der små partier med heder meget spredt, f.eks. omkring Skamlings-
banken og ved Dons-søerne.

På lavtliggende arealer ved kysterne, der en gang imellem oversvømmes af salt-
vand, finder man strandenge og strandsumpe, der er domineret af planter, der 
tåler saltvand.

Planterne fordeler sig efter, hvor salt jordbunden er, så man kan se vegetationen 
på strandenge opdelt i zoner. 

Strandenge, der har været græsset uden gødskning i mange år, rummer en 
artsrig flora og fauna. Ophører driften, gror den lysåbne strandeng til, og dyre- 

Overdrev

Vegetationen på overdrev er forskellig, alt efter hvilken jordbund de ligger på. 
Særlig tydelige forskelle er der på overdrev på kalkfattig, sur jordbund og på 
kalkrig, basisk jordbund – ofte kaldet surt overdrev og kalkoverdrev.

Sure overdrev forekommer typisk på sandet jordbund, og her vokser en del 
arter, der er fælles for heder. Sure overdrev er meget følsomme for kvælstof 
fra luften.

Kalkoverdrev forekommer ofte på mere eller mindre leret jordbund, eller hvor 
kalkindholdet i jorden af en eller anden grund er højt – f.eks. kan der nær 
kysterne være blandet kalkskaller i jorden.

Plettet gøgeurt og guldblomme er nogle af de flotteste planter på de sure overdrev.

I foråret lyser blomstrende hulkravet kodriver op på kalkoverdrevene. 

Heder

Strandenge
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og plantelivet bliver mere artsfattigt. Strandenge uden drift udvikler sig oftest til 
en strandrørsump domineret af tagrør.

Større og mindre arealer med strandenge afvekslende med strandrørsump 
findes over det meste af kysterne i Kolding Kommune. De største arealer ligger 
ved Hejls Nor og Gudsø Vig.

Eksempler på artsrige, varierede strandenge, afvekslende med strandsumpe og 
strandoverdrev er der på Seljum ved Stenderup Sønderskov og på Stenderup 
Hage.

Der er kun få større søer i Kolding Kommune som Dollerup Sø, Bønstrup Sø, 
Søgård Sø og Skærsø. Langt de fleste søer er små og ligger spredt i landska-
bet.

Upåvirkede søer rummer for det meste en rig og alsidig flora og fauna, og en 
lang række dyr og planter lever hele eller meget af deres liv i eller i nær tilknyt-
ning til vandet. F.eks. kan padderne kun lægge deres æg i vand, og især små 
vandhuller er af meget stor betydning for paddernes ynglemuligheder.

De fleste søer og vandhuller i Kolding Kommune er næringspåvirkede. Vandet er 
uklart, så der kommer for lidt lys ned til, at undervandsplanter kan trives. Bred-
derne er ofte helt domineret af få arter af store, næringselskende planter, der 
skygger og breder sig ud over søen.

I Kolding Kommune findes klarvandede, rene søer på naturarealer. De har en 
rig undervandsflora, hvor mange smådyr kan leve i, og det er især her de mere 
sjældne arter af padder foretrækker at yngle.

Mange søer i moser har brunt vand, der skyldes, at de har humusstoffer opløst 
i vandet. Humusstofferne stammer fra plantemateriale, der kun er delvist ned-
brudt, f.eks. fra tørv. Tørvegravene i Svanemosen er af denne type. Brunvand-
ede søer kan rumme nogle specialiserede arter af især vandinsekter, bl.a. nogle 
sjældne guldsmede.

Forskellige søtyper

 Donssøerne har næringsrigt vand. 

 Tvepibet lobelie vokser på bunden af meget 
rene og klarvandede søer og blomstrer på lavt 

vand, Den er hyppig i Skærsø. 

Lavvandede vandhuller er gode 
ynglelokaliteter for den sjældne løvfrø.

  Tørvegrave har ofte brunt vand.
 

Søer og vandhuller
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Udover at være levested for en lang række planter og dyr er vandløb desuden 
vigtige spredningsveje gennem landskabet.

De fleste vandløb i Danmark er mere eller mindre påvirket af menneskelige 
aktiviteter, som f.eks. udretning, grødeskæring af hensyn til afvanding af area-
lerne langs vandløbene, rørlægning, spærringer, vandindvinding og udledning 
af spildevand.

Disse påvirkninger har medført en stor forringelse af de fysiske og biologiske 
forhold i vandløbene. Med vandløbsloven fra 1982 blev det et krav at tage 
natur- og miljøhensyn i administrationen og ved vedligeholdelsen af vandløbene, 
hvilket har forbedret vilkårene for smådyr, fisk og planter.

I Kolding Kommune er natur- og miljøtilstanden i mange vandløb blevet forbed-
ret betydeligt gennem mere skånsom grødeskæring, ved fjernelse af spærringer 
og ved restaurering af en lang række vandløb. Vandkvaliteten er også forbedret 
betydeligt, idet der ledes langt mindre spildevand ud i vandløbene end for 10-
20 år siden. Mange af kommunens vandløb har også gode bestande af smådyr 
og insektlarver, der kræver helt rent vand. 

Kolding Kommune rummer flere værdifulde vandløbsstrækninger med forekomst 
af sjældne fisk som bæklampret og smerling i dele af Kolding Å og Vester Nebel 
Å.

Skovenes anvendelse reguleres primært gennem skovloven, og skovene er kun i 
mindre grad beskyttet gennem naturbeskyttelsesloven – se også kapitel 1. Skov 
var oprindeligt den helt dominerende naturtype i Danmark og rummede største-
delen af den biologiske mangfoldighed. Igennem flere tusinde år har mennesket 
påvirket og udnyttet skovene, der derfor ikke er så artsrige som tidligere.

Skovene i Kolding Kommune består overvejende af løvskov med bøg som det 
dominerende træ og iblandet andre løvtræer som stilk-eg, ahorn, ask og pletvist 
de sydligt udbredte småbladet lind og avnbøg. Efter elmesygens rasen er store 
træer af skov-elm stort set forsvundet, men mindre træer er der stadig at se.

Den mest udbredte type af skov i Kolding Kommune er bøgeskov med skov-
bunden dækket af almindelig guldnælde og hvid anemone på leret, ret kalkfattig 
jordbund, f.eks. det meste af Marielund, Drenderup Skov, Fovslet Skov og det 
meste af Stenderup-skovene.

Skove på mere varieret og mere kalkholdig bund forekommer spredt og kan 
især ses langs kysten og i meget kuperet terræn, f.eks. Vargårde Skov, Gelballe 
Skov, de kystnære dele af Stenderup-skovene og spredt i Marielund. Det er især 
i denne skovtype nogle af skov-orkideerne kan vokse sammen med bl.a. gul 
anemone.

Alle nåleskovene i Kolding Kommune er plantede og findes især på de mere 
sandede jorder. Skovbundsfloraen og dyrelivet i nåleskovene er for det meste 
meget artsfattigt, dog rummer især ældre nåleskove nogle specialiserede arter, 
der er indvandret fra de skandinaviske og nordtyske nåleskove, som sortmejse, 
topmejse og sortspætte, der yngler i Stenderup-skovene.

Vandløb

Skove
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En række naturtyper eller udyrkede arealer er ikke beskyttet af lovgivningen, 
men kan være af stor værdi for dyre- og plantelivet. Kun en frivillig indsats kan 
beskytte dem.

Små vandhuller under 100 m² er ikke beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, 
men benyttes ofte af padder som ynglevandhuller.

Grusgrave, der har ligget i nogle år efter gravningen, gror ofte til med en åben 
vegetation af meget nøjsomme planter, der i dag er trængte. Og ofte kan en 
række særligt varmekrævende insekter indvandre på den soleksponerede, sand-
ede flade. Vandhuller i gamle grusgrave er tit meget rene og næringsfattige og 
værdifulde for padder, vandinsekter og særligt krævende arter af vandplanter.

Sammen med gravhøje, levende hegn, stendiger, vejskrænter osv. er disse 
småbiotoper af stor betydning for dyrenes og planternes spredning i landskabet 
som trædesten mellem de større naturområder.

Kommunen er opdelt i 8 delområder

Skovtyper

Floraen og vegetationen i skovene varierer meget efter hvilken drift, der er i dag og har været tidligere. Men også en 
lang række andre faktorer har betydning for, hvilket plante- og dyreliv skoven rummer, såsom jordbundens indhold af 
ler, sand, kalk og andre næringsstoffer, hvor meget lys, der kommer ned til skovbunden, fugtighedsforholdene og hvilke 
træer, der dominerer. De fleste skove er en mosaik mellem forskellige typer.

 I den typiske bøge skov i Kolding Kommune dækker 
hvid anemone skovbunden i det tidlige forår. 

 Senere blomstrer almindelig guldnælde. 

 På skrænter og på sandet jord 
kan jordbunden blive sur 

og her vokser bl.a. skovsyre.

I løvskove på mere kalkholdig 
bund kan man støde på gul 

anemone 
og flere arter af orkideer, bl.a. 

tyndakset gøgeurt. 

Øvrige naturtyper

Vandhul i gammel grusgrav ved Vrand-
erup. Her yngler lille vandsalamander, 

og skovfirben og snog søger føde. 
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Kommunene er opdelt i 8 delområder
Naturen i Kolding Kommune vil blive beskrevet i otte geografiske delområder. 
Afgrænsningen af delområderne følger i vid udstrækning kommunens fire store 
vandløbsoplande, og nogle af disse oplande er så yderligere opdelt, så de af-
spejler sammenhængen i naturområderne.

Dette afsnit beskriver kort de otte delområder, hvis afgrænsning er vist på 
nedenstående kort.

 

Kolding Kommune – afgrænsning af de 
otte delområder.

Tabel 1. Arealet (ha) af beskyttede naturtyper i de otte delområder fordelt på natur-
type. 

Område Sø Eng Hede Mose Overdrev Stran-
deng

Areal i 
alt (ha)

Natur – andel af
samlet areal (%)

Hejls Nor og Christiansfeld 26 134 0 91 8 75 334 3,7

Kolding Fjord 41 80 0 98 74 41 335 5,2

Kolding Syd 20 58 34 130 61 3 306 5,2

Lunderskov - Jordrup 47 143 22 60 64 0 335 5,0

Kolding Å og Vester Nebel Å 129 208 1 172 127 0 636 8,4

Lillebælt 68 127 0 44 43 25 307 4,0

Vamdrup - Kongeå 85 111 0 71 0 0 266 2,5

Fovså og Spangå 22 101 0 127 0 0 250 3,7

Samlet - Kolding Kommune 437 962 57 792 379 145 2771 4,6
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1. Kolding Fjord
Delområdet omfatter Kolding Fjord og de kystnære dele langs sydsiden med 
Skarre Odde, Agtrupskov og Rebæk. Endvidere hele nordsiden af fjorden og are-
alerne nord for med Kolding Havn, Bramdrupdam og Marielundsdalen, Drejens 
Odde, Gudsø Vig, Nørre Stenderup og Sønder Vilstrup.

Området domineres af fjordlandskabet med bugter og vige og flere dale, hvor 
vandløb render til fjorden. Store dele af området nær Kolding er bebygget, men 
med friholdte naturområder, der skærer igennem byen som Apoteker engen og 
Marielundsdalen.

De vigtigste naturområder er Gudsø Vig og Eltang Vig, hvor der er et rigt fugleliv 
tilknyttet de udstrakte rørsumpe og strandenge. Desuden rummer de kystnære 
skove som Hulskov, Hovens Skov, Marielund og småskovene på fjordens sydside 
en rig flora og fauna. Den velbesøgte Marielund rummer mange meget sjældne 
svampe, bl.a. kartoffeltrøffel. 

2. Lillebælt
Delområdet afgrænses af Lillebæltkysten og omfatter fra nord Løver Odde, 
Stenderup-skovene, Solkær Enge og videre mod syd Binderup Strand og Strand-
skov, Vindemosen, Grønninghoved Strand, Kalvehøj og Vargårde Skov. Desuden 
er Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup, Skamlingsbanken og Grønninghoved med i delom-
rådet.

Området er stærkt kuperet med stejle klinter ud til Lillebælt mange steder og 
med Skamlingsbanken som et markant højdedrag, der løfter sig over omgivel-
serne.

Andre steder ligger der nær kysten flade partier som ved Solkær Enge, Stenderup 
Sønderskov og Vindemosen.

De kystnære dele rummer store naturværdier og der er mange spændende 
og sjældne arter af planter og dyr. I Stenderup-skovene yngler sortspætte og 
havørn og i krattene ved Vindemosen rødrygget tornskade. Syd for Vargårde 
Skov er der markfirben, og desuden er hele området kendt for sin store bestand 
af løvfrøer.

Gudsø Vig. 

Stenderupstrand og Lillebælt.
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I skovene vokser flere arter af orkideer, som rederod, skov-gøgelilje, skov-gøge-
urt og store bestande af tyndakset gøgeurt.

Også på arealerne omkring Skamlingsbanken er der værdifuld natur. Jordbun-
den er meget varieret med både sandede og lerede, stærkt kalkholdige par-
tier, og floraen er derfor meget artsrig og varieret. Vegetationen varierer fra 
lyng dominerede skrænter med guldblomme til bakket græsland med tusinder 
af orkideer. Området omkring Skamlingsbanken rummer mange arter af planter, 
der her har sit eneste voksested i Kolding Kommune.

Delområdet omfatter desuden noget af selve Lillebælt, og her er der en god 
bestand af marsvin, der hyppigt kan ses fra kysten.

3. Hejls Nor og Christiansfeld
Delområdet omfatter Hejls Nor og alle dens tilløb som Kær Mølleå- og Taps Å–
systemerne sammen med Christiansfeld, Taps, Hejls og Sjølund.

Landskabet er overvejende jævnt bakket agerland med spredte større og mindre 
skove, og nær kysten falder landskabet ned mod Hejls Nor.

De største naturværdier er tilknyttet Hejls Nor og de nedre dele af dens tilløb 
Aller Å og Kær Mølleå. Her er et rigt fugleliv med flere sjældne ynglefugle og 
store forekomster af rastende fugle i noret og på de lavvandede, kystnære dele 
af Lillebælt. I sumpene og på engene rundt om noret er der stedvis nogle mere 
åbne partier med en artsrig flora.

4. Fovså og Spangå
Delområdet omfatter Fovså og Spangå-systemernes opland med Bjerndrup, 
Stepping, Højrup, Frørup, Anderup, Brænore, Ødis Kroge og Fovslet.

Langs Fovså er der flere store moser med en rig natur, og ved Stepping-Ande rup 
er landskabet ret varieret med småsøer og mindre og større skove.

Området omkring Stepping-Frørup-Anderup rummer en bestand af løvfrø som 
en nordlig forpost for en større sammenhængende bestand mod syd i Haderslev 
Kommune.

5. Vamdrup - Kongeå
Delområdet omfatter Kongeå-systemets opland med Vamdrup, Bastrup, Ødis-
Bramdrup, Ødis, Hjarup, Skanderup og Nagbøl.

Vigtige naturområder er Ødis Sø, Bønstrup Sø og Søgård Sø, der alle rummer 
et rigt fugleliv. Hertil kommer Bastrup-Østerbygård Skove med en rig flora og 
fauna.

Havørn kan træffes 
ved Hejls Nor.

Løvfrø.
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6. Lunderskov-Jordrup
Delområdet omfatter Lunderskov, Drabæks Møllebæk, Åkær Å, Trudså, Gelballe, 
Jordrup, Skærsø, Jordrup Skov, Ferup Skov og Elkærholm.

Området er stedvist kraftigt nedskåret af ådalene, men der er også større ud-
strakte, plane arealer ved Skærsø mod nord.

Det varierede landskab med ådale, søerne Skærsø og Dollerup Sø og de store 
skovområder resulterer i et afvekslende og rigt dyre- og planteliv. Området ved 
Skærsø og Nørrremosen rummer et enestående dyre- og planteliv for kommunen 
med bl.a. ynglende trane og den meget sjældne vandbille lys skivevandkalv.

7. Kolding Å og Vester Nebel Å
Delområdet omfatter Kolding Ådal, Vester Nebel Ådal, Almind Ådal, Donssøerne 
med tilløbene fra øst, Almind Hede og desuden Vester Nebel, Almind og Viuf.

Området domineres af Vester Nebel å- og Almind å–systemerne, der delvist 
er dybt nedskårne i smalle dale. Mange steder er der fundet værdifulde enge, 
moser og overdrev med orkideer og andre sjældnere planter. Desuden er den 
sjældne birkemus set flere steder i ådalene.

I den nordlige del omkring Almind og Viuf er der store bestande af løvfrø, der 
er sjælden i hele EU.

Kolding Å og Vester Nebel Å rummer en meget stor bestand af havørred, ikke 
mindst efter etableringen af stryget ved Ferup Sø.

8. Kolding Syd
Delområdet omfatter Koldings sydlige dele, inklusiv Gelballe Skov, Hylkedal, Von-
sild Å, Seest Mølleå, Fovslet Skov, Svanemosen og Dalby Møllebæk.

Den dybt nedskårne Hylkedal med Seest Mølleå dominerer sammen med Fovslet 
Skov og Svanemosen den vestlige del af dette område, der i øvrigt er bebygget 
for en stor del. Mod øst ligger den smalle Dalby Møllebæk-dal.

De største naturværdier er knyttet til Svanemosen, der er en højmose og rum-
mer en lang række sjældne planter og dyr. Andre vigtige naturområder er Fovslet 
Skov og Hylkedalen, der huser den sjældne birkemus.

Klokke-ensian ved Skærsø.

Maj-gøgeurt i Almind Ådal.
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4 . Trusler mod naturværdierne
Naturværdierne udfordres på mange fronter. Hvad der udgør den største trussel 
er forskelligt for de enkelte naturtyper og arter. Det er dog det samme trussels-
billede, der gør sig gældende i Kolding Kommune som i resten af landet. Neden-
for er angivet de væsentligste trusler mod naturværdierne i Kolding Kommune.

Naturen mangler plads
De naturgivne forhold i Danmark egner sig godt til landbrug, og Danmark er et 
af de lande i Europa, der forholdsmæssigt har mest areal under plov. Det be-
tyder omvendt, at Danmark er et af de lande i Europa, der i forhold til landets 
areal har mindst areal med natur. Men også andre interesser konkurrerer om 
pladsen, f.eks. byudvikling, trafikanlæg og anden infrastruktur.

Set over de seneste 200 år er naturarealet reduceret voldsomt - se boks. 
Tilbagegangen i naturarealerne er i dag stoppet, og for visse typer småbiotoper 
er arealet i svag fremgang. Det skyldes en kombination af lovgivning, oplysning, 
støtteordninger til f.eks. skovrejsning, til plantning af læhegn og vildtbeplant-
ninger, etablering af vandhuller, m.v. og gennemførelse af større naturgenopret-
ningsprojekter.

Samfundsudviklingen lægger dog til stadighed et pres på naturarealet. Der er 
kamp om pladsen!

Dræning og vandindvinding – naturen mangler vand
Igennem tiderne er der brugt mange kræfter på at afvande og dræne naturom-
råder for at kunne udnytte disse til opdyrkning eller skovtilplantning. Op imod 
80 % af landets areal er påvirket af dræning. Det er gået hårdt ud over de arter, 

Voldsom tilbagegang stoppet

Langt mellem 
naturarealer

Arealet med natur er reduceret

Det gælder de lysåbne naturtyper, dvs. klitter, heder, 
strand enge, ferske enge, overdrev og moser. Inden for de 
seneste 200 år er de lysåbne naturtyper gået fra at dække 
60 % af landets areal til i dag 9 %. 

Tilbagegangen gælder også småbiotoperne, som jord- og 
stendiger, levende hegn, vandhuller og mergelgrave. I fem 
undersøgte områder i østdanmark forsvandt 70 % af alle 
jord- og stendiger i perioden 1884 til 1984. 70 % af alle 
søer og mergelgrave er forsvundet i Århus Kommune siden 
år 1900.

En stor del - skønnet 90 % - af vandløbene er i perioden 
blevet rørlagt. Mange af de resterende er blevet kanaliseret 
og rettet ud, så kun omkring 2 % i dag har et naturligt, 
slynget forløb.

Gennem landindvindingsprojekter er over 55.000 ha vand-
områder blevet tørlagt og dermed reduceret arealet af lav-
vandede havområder og de bag vedliggende strandenge.

Set inden for samme tidshorisont er skovenes udvikling en 
anden. Her nåede det skovdækkede areal bunden i begyn-
delsen af 1800-tallet med kun at dække 3-4 % af landets 
areal. Med en målrettet indsats gennem lovgivning, såning 
og plantning er det skovdækkede areal i dag steget til 10 
%. Med til historien hører dog, at mindre end 35.000 ha 
skønnes at have en naturlig oprindelse med lang ubrudt 
skovkontinuitet. En faktor der har stor betydning for sk-
ovens biodiversitet. 

Kilde: Wilhjelmudvalget. En rig natur i et rigt samfund. 2001. 
Skov- og Naturstyrelsen.

Dræning af natur
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som er knyttet til de våde naturtyper, som f.eks. våde enge, moser, vandhuller 
og sumpskov. Svanemosen, Solkær Enge og Vindemosen er alle eksempler på 
naturområder, der har været og til dels stadig er påvirket af dræning.

Behovet for afvanding har sin pris for mange vandløb. Udretning og hårdhændet 
vedligeholdelse har forringet vandløbenes værdi som levested for planter og dyr. 
Uddybningen af vandløbene har også forhindret den naturlige dynamik mellem 
vandløb og tilstødende enge, hvor vandløbet går over sine bredder og løber 
ud over engen. I Kolding Kommune er 90 – 95 % af vandløbene tilbage i tiden 
blevet udrettet eller reguleret. 

Grundvandsindvinding fra terrænnære grundvandsmagasiner, der står i kontakt 
med f.eks. vandafhængig natur, kan i nogle områder have været medvirkende 
årsag til udtørring af disse. I Kolding Kommune står vandværker og markvanding 
for ca. 87 % af den samlede indvindingen af grundvand. Heraf udgør markvand-
ing ca. 21 %.

Hovedparten af vandværkerne i Kolding Kommune indvinder fra dybtliggende 
grundvandsmagasiner, der kun har en begrænset kontakt med vandafhængig 
natur. Påvirkning af vandafhængig natur må derfor antages at være minimal. 
Indvinding til markvanding foregår intenst over ca. 3-4 måneder af året. Mark-
vandingsboringerne indvinder som oftest fra mere terrænnære grundvands-
magasiner end vandværksboringerne. Hovedparten af markvandingsboringerne 
i Kolding Kommune indvinder dog fra grundvandsmagasiner, som ikke står i 
væsentlig kontakt med vandafhængig natur, hvorfor påvirkningen fra disse 
ligeledes må forventes at være minimal.

I dag reguleres dræningen af de våde naturtyper af natur-beskyttelsesloven, og 
vandforsyningsloven regulerer indvindingen af vand.

Næringsstoffer påvirker naturindholdet
I gruppen af de mest truede arter findes en klar overvægt at dem, der er tilknyt-
tet et næringsfattigt miljø. 

Tilførslen af næringsstoffer betyder øget planteproduktion, så få hurtigtvok-
sende arter kommer til at dominere på bekostning af næringsfølsomme lavtvok-
sende plantearter. Naturen tilføres næringsstoffer fra flere kilder. Se boks.

Udretning af vandløb

Vandindvinding

Næringsfattig natur er sjælden

Kilder til næringsstoftilførsel

Luftbåren kvælstof i form af kvælstofoxider og ammoniak 
udsendes fra forbrændingsprocesser (industri, transport, 
kraftvarme produktion) og fra husdyrproduktionen i land-
bruget. Efter udslippet bliver kvælstoffet transporteret med 
vinden og afsat igen med regn eller ved direkte kontakt 
med overfladen. 

Landbrugssektoren står for 97% af de danske kilder til am-
moniak. De resterende ca. 3% kommer fra personbiler med 
katalysator. Udslippet fra landbruget stammer fra ventila-
tion af stalde, fordampning fra gødningsbeholdere, for-
dampning fra udbringning af husdyr- og handelsgødning 
og endelig fra fordampning fra afgrøderne.

I Danmark giver transport det største bidrag med kvælstof-
oxider, idet 37% stammer herfra. Det giver høje koncen-
trationer i luften tæt på store veje og i byer. Udslippene fra 
industri og – varme produktion sker fra høje skorstene og 
spredes over store afstande. Det betyder at danske udslip 
herfra bidrager til forurening i udlandet, og at selv kilder

langt fra Danmark har betydning for afsætningen af kvæl-
stofforbindelser i danske naturområder.

For natur i danske landområder bidrager danske kilder med 
lidt under halvdelen af den kvælstof, som afsættes med 
luften. Helt tæt ved kilderne kan bidraget imidlertid være 
betydeligt større.

Spildevand fra byer og spredt bebyggelse i det åbne land 
tilfører organisk stof og næringstoffer til vandmiljøet. Selv-
om udledningen er reduceret gennem forbedret rensning, 
så er der sket en ophobning af fosfor på sø- og havbund, 
der stadig frigives og påvirker miljøet negativt. 

Udvaskning af kvælstof og fosfor fra de dyrkede jorde på-
virker vandmiljøet i søer, fjorde og kystnære områder

Kilde: Luftbåren kvælstof-forurening. Thomas Ellermann m.fl. 
2007. Forlaget Hovedland.



26 NATURKVALITETSPLAN |  KOLDING  KOMMUNE

Tilgroning
Græsning og høslæt har stor betydning for den biologiske mangfoldighed. Det 
kan måske lyde underligt, at en konstant menneskeskabt forstyrrelse kan have 
en positiv effekt på naturen, hvor stor mangfoldighed ofte er resultatet af 
mange års tilpasning og udvikling. Men påvirkningen fra græsning og høslæt har 
en parallel til de vilde dyrs græsning. 

Tidligere tiders store græssere som hjorte, vildsvin og urokser holdt lysninger i 
urskoven lysåbne. Ved at afgræsse urter og holde træer og buske nede, opstod 
der lysninger med et rigt og varieret plante- og dyreliv tilknyttet. Det er disse dyr 
og planter, vi nu finder på naturarealer som eng, hede, overdrev og strandeng.

I dag ophører afgræsning og høslæt på flere og flere naturarealer af praktiske 
eller økonomiske årsager. Tilgroning hører i dag til blandt en af de væsentligste 
trusler mod den biologiske mangfoldighed. Tilgroningen forstærkes yderligere af 
dræning og tilførsel af næringsstoffer.

Naturen skal have tid til at indfinde sig – mangel på kontinuitet
Naturområder, der har ligget uforstyrret altid eller meget længe, har en lang 
historie og rummer flere sjældne og specialiserede arter end naturområder med 
kort historie, eller naturområder som er blevet forstyrret. Forstyrrelsen kan være 
gentagen eller blot en enkelt hændelse, som f.eks. omlægning, sprøjtning eller 
gødskning.

Det er derfor særlig vigtigt at bevare eksisterende naturområder med lang 
kontinuitet. Herfra vil planter og dyr også have mulighed for at kolonisere nye 
egnede levesteder. Formidling af områdernes værdi er væsentlig, så ødelæggelse 
på grund af uvidenhed undgås.

Natur i størrelse small med langt til nærmeste nabo
Et lille stykke natur i form af et vandhul, en mose eller en lille eng kan have 
en stor betydning som et åndehul for naturen midt i en mark eller et industri-
kvarter. Den kan have betydning som et levested i sig selv eller som en ”bank”, 
hvorfra natur kan sprede sig.

Et lille naturområde er dog meget sårbart. Det har stor berøringsflade med na-
boarealerne, og er derfor udsat i forhold til gødskning, sprøjtning, støj i form 
af forstyrrelse og andre aktiviteter på naboarealer. Et lille område kan desuden 
rumme færre individer af hver art, end et stort område kan. Det øger risikoen 
for, at en hændelse kan udrydde hele den lokale bestand. Er der for langt til 
nærmeste nabobestand af samme art pga. afstanden eller andre barrierer, som 
f.eks. en stor motorvej, er området måske dermed ”tabt” som levested.

Der er stor forskel på den græssede 
del til højre og den ugræssede del.
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Indavl er en anden risiko ved små naturområder med lang afstand imellem. Det 
giver blandt andet ringe mulighed for tilpasning til forandringer i miljøet.

Miljøskadelige stoffer
I husholdninger, industri og landbrug benyttes en lang række kemiske stoffer 
(naturlige og syntetiske). Nogle er uskadelige for naturen, andre er direkte 
skadelige for miljøet. Brug af pesticider har både en direkte giftvirkning og en 
indirekte virkning i form af fødeknaphed for de arter, der lever af de planter og 
dyr, som påvirkes af bekæmpelsen. Andre kemiske stoffer mistænkes for at virke 
som kønshormoner og dermed påvirke dyrenes forplantningsevne. 

Klimaforandringer
Hvor stor og med hvilken effekt mennesket vil påvirke klimaet i både nær og 
fjern fremtid er uvis. Klimaforandringer vil dog påvirke naturværdierne og sætte 
dem yderligere under pres.

Invasive arter
Når en plante eller et dyr bliver flyttet af mennesker fra en del af verden til 
en anden, kan det have store negative konsekvenser for den hjemmehørende 
natur. Se boks. En plante som gennem mange års tilpasning i sit hjemland har 
en afgrænset niche, hvor den udfolder sig, kan i nye omgivelser uden naturlige 
fjender pludselig brede sig voldsomt og helt udkonkurrere de naturligt tilstede-
værende planter. Det er dog langt fra alle fremmede arter, der skaber problemer. 
Nogle vil ikke finde sig tilrette og hurtigt dø, andre vil etablere sig en kort peri-
ode eller kun kunne leve i beskyttede miljøer som f.eks. haver. 

De invasive arter udgør en trussel mod den biologiske mangfoldighed 

Et af de mest kendte eksempler på en 
invasiv art er kæmpe-bjørneklo, der 
med sine brede blade skygger for lyset 
og dermed kvæler den lavere vegeta-
tion, der dør pga. lysmangel. Det har 
ikke kun betydning for de planter, der 
skygges væk, men også for de som-
merfugle og andre insekter, som kun 
kan leve af og på disse planter. 

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

En anden kendt invasiv art er den amerikanske mink, som oprindeligt stam-
mer fra undslupne dyr fra minkfarme, men som i dag har etableret sig i den 
vilde natur. Minken er et effektivt rovdyr, hvilket især går ud over vandfugle 
og små pattedyr. Minken har muligvis også en effekt som konkurrent til vores 
hjemmehørende rovdyr, der jo skal leve af de samme byttedyr.

I Kolding Å-systemet udgør både kæmpe-bjørneklo og den amerikanske mink 
en trussel mod den vilde natur. Langs kommunens kyster er det hyben-rosen 
(rynket rose), som fortrænger den naturlige flora.
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Hvordan kan der dæmmes op for truslerne?
I tabellen nedenfor angives de indsatser, der ligger inden for kommunens 
rammer i forhold til at dæmme op for truslerne mod den biologiske mangfol-
dighed.

Trussel Kommunal indsats

Pladsmangel Sikre at arealet af de beskyttede naturtyper ikke mindskes ved 
kommunens administration af naturbeskyttelsesloven.

Sikre gennem planlægning og nye arealudlæg at naturen har rum til 
at udfolde sig og forandre sig, bl.a. ved at arbejde for større sam-
menhængende naturområder.

Dræning og vandindvinding – 
naturen mangler vand

Sikre at de beskyttede naturtyper ikke påvirkes negativt af dræ ning 
ved kommunens administration af naturbeskyttelsesloven.

Arbejde for naturvenlig vandløbsvedligeholdelse.

Udnytte mulighederne i vådområdeprojekter for at skabe naturlig 
dynamik mellem vandløb og de tilstødende arealer, under hensyn-
tagen til stedernes botaniske værdi.

Næringsstoffer Udnytte mulighederne i lovgivningen i forbindelse med miljøgodk-
endelse af husdyrproduktion, f.eks. indarbejdelse af BAT og buffer-
zoner til sårbar natur med krav til ammoniak-emission fra stald- og 
gødningsanlæg. Samt udlægning af dyrkningsfri og/eller gødnings- 
og sprøjtefri bræmmer langs sårbare naturtyper og omkring levest-
eder for særlige arter.

Aktiv indsats i forbindelse med gennemførsel af vådområdeprojek-
ter.

Krav til forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Kravene ud-
møntes i de kommunale spildevandsplaner.

Tilgroning Aktiv plejeindsats på kommunale og fredede lysåbne naturtyper.

Støtte og øge afgræsning af private arealer gennem hjælp til dan-
nelse af græsningsfællesskaber, samt formidle kontakt mellem 
dyreholder og lodsejer.

Naturen skal have tid til at 
indfinde sig – mangel på kon-
tinuitet

Høj prioritet i sagsbehandling og plejeindsats for bevaring af ek-
sisterende natur

Natur i størrelse small med 
langt til nærmeste nabo

Sikring og udpegning af spredningskorridorer i kommuneplan og 
lokalplaner.

Udlægning af områder til ”potentiel natur” i kommuneplanen.

I sagsbehandlingen udnytte mulighederne for udlæg af bufferzoner 
og bræmmer.

Aktiv indsats for at skabe mere natur og bedre sammenhæng mel-
lem naturområder via naturgenopretningsprojekter.

Miljøskadelige stoffer Håndhæve lovgivningen på området f.eks. miljøbeskyttelsesloven, 
jordforureningsloven og vandforsyningsloven.

Indsats mod akutte forureninger, både forebyggende som f.eks. 
Hjælp Fisken-kampagnen og hurtig afværgende indsats via det 
kommunale beredskab.

Ingen brug af pesticider på kommunale arealer – dog med få undta-
gelser i indsats mod kæmpe-bjørneklo.

Invasive arter Målrettet og systematisk indsats for bekæmpelse af de enkelte 
arter.

Gennemføre indsatsplan mod kæmpe-bjørneklo på både kommu-
nale og private arealer.. 

Klimaforandringer Sikre stor variation, robusthed, volumen og kvalitet i de forskellige 
økosystemer.
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5 . Registrering og værdisætning af naturen
En meget væsentlig del af kommunens naturkvalitetsplanlægning er en gen-
nemgående registrering af naturområder. Registreringerne omfatter helt 
overvejende naturtyper, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, dvs. 
strand enge, heder, overdrev, ferske enge, moser og søer. Derudover registreres 
områder, der er på vej til at udvikle sig til natur, men som ikke er omfattet af 
naturbeskyttelsesloven (potentiel natur).

Beskyttede naturtyper defineres især ved plantesammensætningen, og derfor 
har systematiske registreringer af naturindholdet i beskyttede områder hoved-
vægten på det botaniske indhold. Derudover er sammensætningen af plantear-
terne en god indikator for arealets historiske og nuværende tilstand. 

Registreringsmetode
I Kolding Kommune foretages gennemgangen af beskyttede naturområder efter 
en standardiseret, systematisk metode udviklet af Danmarks Miljøundersøgel-
ser, Aarhus Universitet. 

Metoden er beskrevet i en faglig rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser 
(DMU), Aarhus Universitet: ”Naturtilstand på terrestriske naturarealer – besigti-
gelser af § 3-arealer” (Fredshavn m.fl., 2010). Fremgangsmåden er base ret på 
registrering af plantesammensætningen og den strukturelle tilstand, der findes 
på arealet. Den strukturelle tilstand kan beskrives som naturarealets egnethed 
som voksested for de plantearter, der karakteriserer den givne naturtype, f.eks. 
en næringsfattig mose. 

Den konkrete metode til feltarbejdet er beskrevet i: ”Teknisk anvisning til be-
sigtigelse af naturarealer 2010” (Fredshavn, m.fl., 2010a), som kan findes på 
Naturstyrelsens hjemmeside for naturkvalitetsplanlægning. Alle plantearter 
regi streres i en cirkel med en radius på 5 m, en såkaldt dokumentationscirkel. 
Denne cirkel placeres på den del af naturarealet, der er i bedst naturtilstand, 
hvor der er flest karakteristiske og værdifulde plantearter. På baggrund af de 
registrerede plantearter kan der beregnes en værdi for det botaniske indhold på 
lokaliteten (et artsindeks). 

Arealets strukturelle tilstand registreres ved at samle oplysninger om bl.a. til-
stedeværelse og betydning af grøfter, tilgroningen med vedplanter og tegn på 
gødningstilførsel. De strukturelle oplysninger kan sammenregnes til et indeks 
for et areals struktur (et strukturindeks). 

I DMU’s system sammenvejes indeks for artsindholdet henholdsvis strukturfor-
holdene til en samlet naturværdi, og på den måde kan alle de registrerede area-
ler placeres på en 5-trinsskala fra dårlig naturtilstand til høj naturtilstand. I tabel 
2 er de fem naturtilstandsklasser forsøgt beskrevet med ord. Mere indgående 

Feltbotanikere i arbejde

Værdisætning
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beskrivelse kan ses i Naturtilstand på terrestriske naturarealer – besigtigelser af 
§ 3-arealer (Fredshavn mfl., 2010).

Tabel 2. Naturområderne i Kolding Kommune inddeles i fem tilstandsklasser efter 
det anvendte tilstandsvurderingssystem. 

Naturtilstand Generel definition af tilstandsklasser

Høj tilstand (I) Den enestående naturperle . 

Lokalitet med særlig typisk, veludviklet eller særpræget naturtype, oftest 
med forekomst af sjældne dyr og planter.

Der er ingen eller kun meget beskeden menneskelig påvirkning af are-
alets tilstand, både hvad angår vandstandsforhold, næringspåvirkning og 
andre fysiske eller kemiske forhold.

God tilstand (II) Den værdifulde natur

Lokalitet med en typisk, veludviklet naturtype, evt. med nogle sjældne 
planter og dyr.

Menneskeskabt påvirkning har kun ført til mindre ændringer i artssam-
mensætningen i forhold til det upåvirkede naturareal med denne natur-
type. 

Moderat tilstand (III) Den gode natur

Lokalitet med almindeligt dyre- og planteliv, ofte uden sjældnere arter, 
men eventuelt med forekomst af større bestande af mere almindelige 
arter. 

Der er tydelige tegn på, at menneskeskabt påvirkning af arealet har æn-
dret artssammensætningen i forhold til det upåvirkede naturareal med 
denne naturtype.

Ringe tilstand (IV) Den kedelige natur

Lokalitet uden veludviklet dyre- og planteliv, hvor en forbedring kræver 
en betydelig indsats.

Den menneskeskabte påvirkning af arealet har medført, at sjældnere 
arter oftest er helt fraværende, og karakteristiske arter for naturtypen er 
ofte truet af den menneskeskabte påvirkning. 

Dårlig tilstand (V) Den ødelagte natur

Lokalitet uden væsentligt indhold af vilde dyr og planter.

Arealet er så påvirket, størstedelen de biologiske samfund, der normalt 
karakteriserer den pågældende naturtype under uberørte forhold, ikke 
forekommer.

Søer adskiller sig meget fra de øvrige naturtyper. Dels er der ofte tale om små 
vandhuller (ca. halvdelen af de registrerede søer i Kolding Kommune er min-
dre end 250 m²), dels adskiller det akvatiske miljø i søer og vandhuller sig 
væsentligt fra den øvrige natur som levested for dyr og planter. Som for de 
øvrige naturtyper har DMU udviklet et system til at vurdere naturtilstanden i 
vandhuller og småsøer. Systemet er beskrevet i en faglig rapport fra Danmarks 
Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet: ”Beregning af naturtilstand for vandhul-
ler og mindre søer. Tilstandsvurdering af Habitatdirektivets søtyper.” (Fredshavn 
mfl., 2009). Principperne er de samme som for de tørrere natur arealer, men 
de parametre der registreres adskiller sig noget, f.eks. registreres ”søvandets 
klarhed” og ”søens dybde”. Det er alene vand- og sumpplanter, der indgår i 
beregningssystemet. 

Tilstandsvurderingssystemet er kun designet til at registrere søer, der er min dre 
end ca. 5 ha. Større søer værdi- og målsættes i forbindelse med de statslige 
vandplaner, mens alle øvrige søer vil blive værdisat i naturkvalitetsplanen. 

Registrering af søer

Vandhuller er vigtige for 
ynglende padder
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I forbindelse med feltregistreringerne af beskyttet natur sker der en registre-
ring af nærtliggende arealer med potentiel natur (se boks side 11 i kapitel 2). 
Potentielle naturarealer registreres oftest med en afgrænsning af arealet samt 
en kort beskrivelse af naturindholdet og arealets potentiale, men der sker ikke 
en fuldstændig registrering af naturindholdet som på beskyttede naturarealer. 
Feltregistreringen omfatter langt fra samtlige arealer med potentiel natur i kom-
munen, og registreringen vil under arbejdet med de enkelte naturplaner blive 
suppleret på baggrund af luftfotoregistreringer. 

Tilføjelser til registreringsmetoden
I langt de fleste tilfælde kan DMU’s registreringsmetode beskrive kvaliteten på 
naturarealerne, men systemet har visse begrænsninger. I nogle tilfælde er det 
f.eks. insekter, fugle, padder, pattedyr eller arter af mos og lav, der bedst karak-
teriserer naturkvaliteten i et naturområde, og disse artsgrupper indgår ikke i 
DMU’s system, 

Ikke mindst gælder det for søer og vandhuller, at naturkvaliteten ofte er knyttet 
til forekomsten af bestemte padder eller vandinsekter, som i øvrigt sjældent 
registreres ved det almindelige tilsyn på naturarealerne. Det er i mange tilfælde 
arter, der kun kan registreres i forholdsvis korte perioder på året - desuden er 
det ofte artsgrupper, hvor en sikker artsbestemmelse kræver specialviden. 

I Kolding Kommune vil forekomsten af særlige arter, som ikke indgår i det gene-
relle tilstandsvurderingssystem, blive indarbejdet manuelt ved at justere et are-
als beregnede tilstandsværdi på baggrund af en faglig vurdering. De arter, der 
kan give anledning til en højere vurdering af naturtilstanden, er helt overvejende 
arter omfattet af habitat-direktivets bilag IV, samt gul- og rødlis tede arter (Se 
boks side 32). Generelt vil et vandhul eller et naturareals tilstand blive løftet en 
værdiklasse hvis der forekommer en af disse særlige arter. I nogle tilfælde, hvor 
der forekommer flere særlige arter, eller hvor der er særligt store bestande af 
en art, vil tilstandsklassen blive løftet to trin. Det er ikke kun arter registreret 
ved de aktuelle besigtigelser, der indarbejdes på denne måde. Det gælder også 
tidligere registreringer af arter, som man må forvente fortsat har stedet som 
levested, f.eks. nyere registreringer af løgfrø i et kerneområde for den art. 

Udvælgelse af lokaliteter til besigtigelse
I Kolding Kommune er der registreret ca. 3.150 § 3-beskyttede naturlokaliteter 
(vandløb undtaget). To tredjedele af de beskyttede lokaliteter er søer. 

Ideelt set ville samtlige naturarealer og vandhuller blive besigtiget i felten, inden 
der blev udarbejdet en naturplan for det enkelte delopland. 

Som udgangspunkt vil samtlige lokaliteter med beskyttede enge, overdrev, 
strand enge og heder blive besigtiget i felten, inden de første naturplaner skrives. 
Helt undtagelsesvis vil nogle naturarealer alene blive vurderet på baggrund af 
luftfotos - det kan f.eks. være meget kulturpåvirkede enge, der i enkelte tilfælde 
vil blive værdisat på baggrund af luftfotos. 

Potentiel natur

Særlige arter

Markfirben er meget 
sjælden i Kolding Kommune
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Særlige arter 

Visse arter har særlig status og værdi for naturen. I naturkvalitetsplanen tages 
udgangspunkt i eksisterende lister for sjældne, truede arter eller arter, som 
Kolding Kommune har en særlig forpligtelse til at beskytte:

Rød- og gullistede arter 
Den danske Rødliste omfatter truede og sjældne arter i Danmark. De for-
skellige arter er inddelt i forskellige kategorier alt efter hvor truede de er. 
Gullisten omfatter plante- og dyrearter, som er i tilbagegang, men dog stadig 
er så hyppige, at de ikke er optaget på rødlisten. Desuden omfatter gullisten 
arter, som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar over-
for, enten fordi Danmark huser en stor del af verdensbestanden eller fordi 
arten internationalt er sjælden. 

Rød- og Gullisterne for Danmark udkom første gang i 1997. Listerne vedlige-
holdes og opdateres af Danmarks Miljøundersøgelser ved Århus Universitet 
og kan findes på nettet: www.dmu.dk/dyrplanter/redlistframe/. 

Arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV
Arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV er arter med en særlig beskyttelse 
i henhold til habitatdirektivet. Disse arters levesteder og yngle-/rastepladser 
skal beskyttes mod ødelæggelse. Beskyttelsen gælder ikke kun i udpegede 
habitatområder, men alle de steder hvor arterne forekommer. 

En oversigt over danske naturligt hjemmehørende arter der er omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV kan findes i Vejledning 
til bekendtgørelse om udpegning og administra-
tion af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter: www.retsinfor-
mation.dk/forms/r0710.aspx?id=13043#B10

Stor vandsalamander er sjælden og i tilbagegang i 
Europa og er opført på habitatdirektivets bilag IV. Den 
er fundet en del steder i rene vandhuller i Kolding 
Kommune.

Fjer-knopurt er på den 
danske gulliste, fordi Dan-
mark rummer en stor del 

af verdensbestanden. Den 
er fundet en del steder i 
Kolding Kommune, især 
langs mindre landeveje.

Sommerfuglen grøn 
køllesværmer træffes især 
på blomsterrige overdrev. 

Den er gået meget tilbage 
i Danmark og er på den 

danske gulliste. Den 
forekommer spredt i Kol-

ding Kommune

Moseperlemorssom-
merfugl er sjælden og i 
tilbagegang i Danmark 

og er på den danske 
rødliste. Dens larver 

lever udelukkende af 
tranebær, og arten 
træffes derfor kun i 
højmoser og fattig-

kær. Den er kendt fra 
Svanemosen.
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Langt hovedparten af søerne er små, ret isolerede vandhuller i agerlandet, der 
typisk er påvirkede af næringstilførsel fra tilstødende marker, og dermed er det 
botaniske indhold generelt noget forarmet. Med risiko for at overse nogle få 
værdifulde vandhuller er det besluttet, at der føres systematiske tilsyn med søer 
og vandhuller, der ligger i sammenhæng med eller i nærheden af andre beskyt-
tede naturtyper, mens isolerede vandhuller i agerlandet har lavere prio ritet i 
første periode. Det forventes, at en række af de småsøer og vandhuller, der 
udelades i det generelle tilsyn vil blive besøgt i forbindelse med kampagner for 
at kortlægge levesteder for udvalgte paddearter, som f.eks. løgfrø og løvfrø. 

Status for tilsyn
Af de ca. 3.150 beskyttede arealer I Kolding Kommune er de 2.214 vandhuller. 
De øvrige arealer er fordelt på moser, ferske enge, strandenge, overdrev og 
enkelte heder. 

Af tabel 3 fremgår det, at der siden kommunalreformen (januar 2007) er felt-
registreret ca. 481 beskyttede arealer. Hertil er der foretaget feltregistrering af 
ca. 178 beskyttede søer og vandhuller. 

Det er prioriteret først at besigtige arealer, hvor der har været akut behov for 
viden om naturen, f.eks. i Kolding Ådal, hvor kommunen har gennemført et 
større naturgenopretningsprojekt. Derudover er det besluttet at prioritere om-
råder, hvor man på forhånd ved, at der er mange værdifulde naturarealer, f.eks. 
området omkring Skamlingsbanken og større sammenhængende naturområder 
i ådale. 

Tabel 3. Tabellen viser antallet af § 3-arealer, der er besigtiget i de forskellige del-
områder. Søer er udeladt.

Delområde Besigtiget 
efter 2007

Ikke besigtiget I alt

Fovså og Spangå 1 70 71

Hejls Nor og Christiansfeld 28 88 116

Kolding Å og Vester Nebel Å 237 48 285

Kolding Fjord 1 103 104

Kolding Syd 34 36 70

Lillebælt 59 17 76

Lunderskov - Jordrup 120 39 159

Vamdrup - Kongeå 1 64 65

I alt 481 465 946

Hovedparten af de kommunale registreringer er udført efter anvisningerne i den 
standardiserede metode beskrevet ovenfor, og derfor kan de berørte are aler 
værdisættes efter værdisætningssystemet. En mindre del af de gennemførte 
registreringer er ikke udført på nøjagtig samme måde, men disse arealer vil blive 
værdisat på baggrund af en faglig vurdering. 

Ingen af de otte definerede delområder er færdigregistreret endnu, men i løbet 
af 2012 forventes feltarbejdet at være afsluttet i de to første delområder, og 
med den nuværende indsats vil der med udgangen af 2014 være et tilstrække-
ligt datagrundlag, så første generation af naturplanerne kan udarbejdes inden 
udgangen af 2015.

Fremover vil det være et led i naturkvalitetsplanlægningen, at der gennemføres 
besigtigelser på samtlige naturarealer - bortset fra vandhuller - mindst en gang 
hvert 10. år, hvilket svarer til ca. 95 om året i Kolding Kommune. 
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6 . Målsætning af naturarealer
Det er et centralt element i naturkvalitetsplanen, at den skal kunne bruges 
som værktøj i den daglige sagsbehandling og for den løbende prioritering af 
kommunens indsats på naturområdet. Feltarbejdets tilstandsvurderinger vil for 
den enkelte naturlokalitet blive suppleret af en målsætning, så det er tydeligt, 
hvilken udvikling kommunen ønsker for et givet areal. 

Igennem mange år har man værdi- og målsat de enkelte forekomster af vandløb 
og søer. Systemet med værdi- og målsætning i naturkvalitetsplanen er desuden 
grundlæggende det samme som det, der anvendes til registrering og målsætning 
af naturarealer i Natura 2000-planlægningen for de internationale naturbeskyt-
telsesområder. 

Tilsammen er tilstandsbeskrivelse og målsætning et vigtigt grundlag for at plan-
lægge og prioritere naturindsatsen i kommunens naturområder. 

Dette kapitel beskriver alene principper og metoder til at sætte mål for det en-
kelte naturareal. Kommunens samlede mål for naturen beskrives i kapitel 8. 

Målsætningssystemet i naturkvalitetsplanen
I naturkvalitetsplanen opstilles mål for hvert enkelt beskyttede naturlokalitet. 
Målsætningen sker efterhånden, som der indsamles viden om de enkelte ar-
ealer, og fastlægges endeligt i forbindelse med udarbejdelse af de otte natur-
planer.

Målsætningerne tager afsæt i samme system som værdisætnings-systemet, der 
placerer naturområderne på en 5-trinsskala (se tabel 2 i kapitel 5). Kun værdi-
satte naturlokaliteter målsættes.

Målsætningen for hvert enkelt areal er opfyldt, når arealet har opnået en værdi, 
der svarer til målsætningen. Det er væsentligt at understrege, at selvom et are-
al har opfyldt sin målsætning, så kan der i mange tilfælde være brug for at 
gennemføre en plejeindsats på arealet for at fastholde arealet i den ønskede 
tilstand. 

Fastsættelse af mål
Helt overvejende vil målsætningen for det enkelte naturområde være et udtryk 
for arealets potentielle naturværdi - det vil sige den tilstand man vil kunne for-
vente, at området vil kunne opnå med en umiddelbar og realistisk indsats. En 
lang række forskellige forhold bidrager til fastsættelse af målet for det enkelte 
areal:

•	 Naturværdien på arealet vægter højest, når et areal skal målsættes. Jo 
højere aktuel naturværdi, jo højere målsætning. Det er især det biologiske 
indhold, som har betydning for målsætningen. Hvis der er registreret værdi-
fulde plantearter på en lokalitet, har det høj prioritet at fastholde værdien 
på stedet. 

•	 Lokaliteter målsættes højere, hvis de er levested for eller sandsynligt leve-
sted for værdifulde, sjældne eller særligt beskyttede arter. Det vil især gæl-
de arealer med arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, samt gul- og 
rødlistede arter.

•	 Naturarealets omgivelser har betydning for målsætningen. Lokaliteter 
målsættes højere, hvis de ligger i sammenhæng med andre tilsvarende eller 
mere værdifulde naturarealer, f.eks. sammenhængende naturarealer i en 
ådal. Større sammenhængende natur giver bedre mulighed for at opret-
holde og forbedre naturværdierne. Sandsynligheden for at nye arter kan 

5-trinsskala

Engblomme og maj-gøgeurt tyder på 
en høj naturværdi

Målopfyldelse
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sprede sig til lokaliteten øges. Derudover er der gode muligheder for store 
koordinerede naturindsatser i større sammenhængende områder. 

•	 Kommunen har særlige forpligtelser til at varetage naturinteresserne i in-
ternationale naturbeskyttelsesområder. I disse områder vil målsætningen 
oftest afspejle Natura 2000-planernes mål for området. I nogle tilfælde kan 
der være lokale eller regionale naturinteresser, der giver anledning til bedre 
beskyttelse og dermed højere målsætning end Natura 2000-pla nens mål.

•	 Kommunen har også særlige forpligtelser til at varetage naturinteresser i 
fredede områder. Afhængig af bestemmelserne for hver enkelt fredning vil 
fredede naturarealer få en højere målsætning end ellers. 

Målsætningen vil blive fastlagt ud fra en faglig vurdering af ovenstående kri-
terier. Da der er et generelt mål om at forbedre naturen i kommunen, vil are-
aler aldrig blive målsat lavere end den til enhver tid gældende naturværdi. Det 
gælder også, at mange arealer med moderat naturtilstand vil blive målsat højere 
i de tilfælde, hvor man med relativ beskeden indsats vil kunne forbedre natur-
værdien ved at gennemføre naturpleje, f.eks. afgræsning eller høslæt. 

Selvom mange naturområder rummer væsentlige rekreative og kultur hi-
sto riske værdier, så skal det understreges, at disse værdier ikke er en del af 
naturkvalitetsplanen. I dette arbejde fokuseres alene på biologiske målsæt-
ninger. 

Målsætning - proces
Målsætningen af hver naturlokalitet sker i forbindelse med udarbejdelsen af 
naturplaner for de enkelte delområder. Allerede ved feltbesigtigelse af area lerne 
noteres et forslag til målsætning, som senere vurderes og fastlægges endeligt 
i forhold til ovenstående kriterier. For hver lokalitet vil der blive givet en kort 
begrundelse for målsætningen, f.eks. forekomst af sjældne arter, beliggenhed 
i spredningskorridor eller i internationalt naturbeskyttelsesområde. Formålet er 
at sagsbehandlere, lodsejere, m.fl. får bedre indsigt i baggrunden for målsæt-
ningen af det enkelte areal. 

Værdifuld natur i Almind Ådal
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7 . Administrationsgrundlag
Naturkvalitetsplanen er en temaplan til kommuneplanen, og den er dermed 
bindende for Kolding Kommunes planlægning og myndighedsudøvelse. 
Naturkvalitetsplanens administrationsgrundlag, som det er beskrevet i dette 
kapitel, ligger inden for rammerne af kommuneplanen og præciserer i høj 
grad praksis, som den udmøntes i dag. Af kommuneplanen fremgår det, at 
naturkvalitetsplanen gennem målsætning af de naturbeskyttede arealer (§3) 
skal danne grundlag for planlægning og sagsbehandling.

Nedenfor gennemgås først kommuneplanens retningslinjer og derefter de ret-
ningslinjer som tilføres med naturkvalitetsplanen.

Bemærk, at Kommuneplanen er under revision i 2012. Naturkvalitetsplanen tag-
er i nedenstående udgangspunkt i Forslag til Kommuneplan 2013-2025, hvor 
enkelte begreber justeres i forhold til den tidligere Kommuneplan 2009 – 2021. 

Kommuneplanens retningslinjer
Der er i kommuneplanen fastlagt overordnede mål for kommunens naturforvalt-
ning (se boks). For at understøtte disse mål er der udpeget en række arealer 
og opstillet retningslinjer, som varetager naturhensynene. Udpegningerne er 
samlet under overskriften Naturnetværk og er opdelt i fem: naturområder, særlig 
værdifulde naturområder, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og 
internationale naturbeskyttelsesområder.

Retningslinjerne er generelle bestemmelser for, hvordan kommunen skal admin-
istrere naturarealerne. I boksen nedenfor er angivet kommuneplanens retning-
slinjer for udpegningerne i det såkaldte naturnetværk.

Naturområder omfatter § 3-beskyttet natur og fredskov, eventuelt suppleret 
med enkelte andre vigtige naturarealer. 

De særligt værdifulde naturområder er naturområder, som rummer sjældne arter 
eller naturtyper eller indeholder naturtyper med et højt naturpotentiale. Det vil 
især være naturområder, som er målsat til at have I) en høj naturtilstand eller 
II) en god naturtilstand, i overensstemmelse med naturkvalitetsplanens målsæt-
nings- og værdisætningsmetoder.

Naturområder

Svanemosen

Kommuneplanen 2013-2025 . Mål for naturen

•	 Naturværdierne i det åbne land skal beskyttes og forbedres, arealer med 
natur udvides, og befolkningens adgang til naturområderne skal øges.

•	 Der skal skabes sammenhængende naturnetværk af høj kvalitet.

•	 Naturtyper og dyre- og planteliv, som begrunder udpegningen af de in-
ternationale natur-beskyttelsesområder, skal bevares og styrkes.
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Et vigtigt værktøj til at afbøde en række væsentlige trusler mod kommunens 
naturtyper og arter er at arbejde for større sammenhængende naturområder. 
De større områder vil virke som buffer mod omgivelsernes påvirkninger, skabe 
større robusthed, give rum for dynamik og lette arternes spredning mellem 
egnede levesteder.

De økologiske forbindelser er udlagt som brede bånd omkring overordnede 
landskabsstrøg, såsom ådale og vandskel. Udpegningen er todelt og omfat-
ter for det første udvalgte eksisterende naturområder, der har en særlig værdi 
i forhold til dyr og planters naturlige bevægelser i landskabet. De øvrige ar-
ealer inden for udpegningen er potentielle forbindelser, hvor der kan udvikles 
ny natur, der kan fremme bevægelsen af arter. Af hensyn til specifikke arters 
tilknytning til konkrete naturtyper prioriteres det, hvor det er muligt, at sam- 

Kommuneplan 2013-2025 . Retningslinjer på naturområdet

Naturområder
Naturområder på land skal bevares og søges udvidet.

Naturområderne skal sikres et mangfoldigt og varieret 
dyre- og planteliv. Hvis der helt undtagelsesvis tillades byg-
geri eller arealanvendelse, som forringer et naturområde, 
skal der stilles krav om udlægning af nye naturarealer, så 
naturværdierne samlet set bliver fastholdt eller forbedret. 
Dette gælder også for byggeri eller arealanvendelse, som 
finder sted uden for selve naturområdet, hvis det påvirker 
naturområdet.

Naturområderne må ikke inddrages til anden eller mere 
intensiv anvendelse, med mindre naturværdierne samlet 
bliver fastholdt eller forbedret.

I de kommuner, hvor der er udarbejdet en naturkvalitetsplan 
skal målsætningerne for de naturbeskyttede arealer 
danne grundlag for planlægning og sagsbehandling. 
Naturkvalitetsplanlægningen fremgår af de lokale dele af 
kommuneplanen. 

Med henblik på at varetage de biologiske bevaringsinter-
esser i det åbne land må der ikke efter plan-, miljø- og an-
den relevant lovgivning meddeles tilladelser til aktiviteter, 
der kan påvirke naturområder i et omfang, som kan hindre 
opfyldelsen af de fastlagte naturkvalitetsmål. Naturbeskyt-
telsesinteresserne skal tilgodeses, også uden for naturom-
råderne. 

Naturområderne er vist på kortbilag. Ud over de specifikt 
udpegede naturområder er der vist områder med småbio-
toper, eksempelvis småsøer, som man skal tage samme 
hensyn til som de specifikt udpegede naturområder.

Særligt værdifulde naturområder
De særligt værdifulde naturområder skal bevares og ud-
vides. Deres helt særlige naturværdier skal sikres og gen-
nem pleje og andre tiltag forbedres. Der skal stilles krav 
om foranstaltninger, der sikrer overlevelse og fortsat ud-
bredelse af de arter og naturtyper, der ligger til grund for 
udpegningen af de særligt værdifulde naturområder.

I og i nærheden af særligt næringsfattige eller biologisk 
mangfoldige naturområder må der ikke ske etablering eller

udvidelse af husdyrproduktioner eller andet, som medvirk-
er til at forringe den biologiske mangfoldighed væsentligt.

Økologiske forbindelser og potentielle naturområder
I de økologiske forbindelser bør dyr og planters naturlige 
beværelsesvej styrkes. Her må ændringer i arealanven-
delsen, bl.a. etablering af nye, større anlæg, ikke i væsentlig 
grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder. 
Ved byggeri, anlæg eller ombygning af veje, jernbaner eller 
lignende, der vil afskære en økologisk forbindelseslinje, 
skal der stilles krav om tiltag, der sikrer hensynet til en 
mere sammenhængende natur eller der skal etableres fau-
napassager, hvor der er behov for det.

Økologiske forbindelser indenfor byzone skal styrke 
byernes rekreative og naturlige miljøer, og indgå og frihol-
des som rekreative forbindelser ud til det omkringliggende 
åbne land.

De potentielle naturområder skal friholdes for byggeri, an-
læg og ændret arealanvendelse, der forringer muligheden 
for at oprette nye naturområder eller etablere sammen-
hænge mellem eksisterende naturområder. 

Internationale naturbeskyttelsesområder
De internationale naturbeskyttelsesområder skal beskyttes 
og videreudvikles, så de arter og naturtyper, som er grund-
laget for udpegningen, aktivt søges sikret eller genoprettet 
til en gunstig bevaringsstatus. 

Områderne skal friholdes for aktiviteter og anlæg mv., som 
kan indebære en forringelse af områdets naturtyper og 
levesteder for arterne, eller kan medføre forstyrrelse, der 
har negative konsekvenser for de arter, området er ud-
peget for. Det gælder også for aktiviteter og anlæg uden 
for de internationale naturbeskyttelsesområder, men som 
kan have indvirkning inde i områderne. 

Bilag IV-arterne og deres levesteder uden for de interna-
tionale beskyttelsesområder skal ligeledes beskyttes. 

Der er forbud mod at udlægge nye arealer til f.eks. byzone 
og tekniske anlæg inden for de internationale naturbeskyt-
telsesområder.

Økologiske forbindelser
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menbinde naturtyper af samme type, eksempelvis vandløbssystemer, våde eller 
tørre naturtyper, skove, kyster, samt særlige yngle- eller rasteområder.

Udpegningen af potentielle naturområder er beskrevet på side 11.

Internationale naturbeskyttelsesområder går samlet under navnet Natura 
2000-områder og udgøres af EF-habitatområder, EF fuglebeskyttelsesområder 
og Ramsar-områder. Området reguleres af EU lovgivningen.

Kommuneplanens retningslinjer på naturområdet er angivet i boksen på side 37.

Naturkvalitetsplanens administrative retningslinjer 
Kommuneplanens mål og retningslinjer for naturområder præciseres i 
naturkvalitetsplanen med et sæt retningslinjer, der gælder for den del af de 
udpegede naturområder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og 
efterfølgende målsat i henhold til naturkvalitetsplanen. 

Der er et lovbestemt princip for kommunens administration af § 3-beskyttet 
natur, at arealet af beskyttede naturtyper ikke må mindskes, men tværtimod 
skal tilstræbes øget.

Naturkvalitetsplanens retningslinjer anviser, hvordan kommunen vil administre re 
sager, hvor der er tale om indgreb i § 3-beskyttede naturområder med en given 
naturværdi. 

Naturkvalitetsplanen giver dog ikke detaljerede svar på, hvad der kan tillades på 
hver enkelt naturlokalitet, da hver sag afgøres ud fra en konkret vurdering. Den 
konkrete vurdering tager højde for, hvad der konkret er ansøgt om, karak teren 
af naturlokaliteten, lodsejerens ønsker, det samfundsmæssige nødvendige i 
projektet, alternative løsninger, samt planlægningen for området i øvrigt.

Naturkvalitetsplanens retningslinjer for den eksisterende natur (§ 3-arealer) 
fremgår af tabel 4. Retningslinjerne sætter en overordnet grænse for, hvilke tilt-
ag der kan tillades afhængigt af arealernes målsætning. De højest prioriterede 
lokaliteter er tildelt en I-målsætning. Det er værdifulde områder, hvor det er 
særlig vigtigt at bevare den nuværende karakter, som den har udviklet sig over 
en lang periode. Her vil der normalt kun blive tilladt indgreb, som kan medvirke 
til at sikre naturtypen. Det kan f.eks. være rydning af træopvækst eller genopta-
gelse af græsning eller høslæt.

II-målsatte lokaliteter er områder med værdifuld natur. Administrationen af 
disse områder er ligeledes restriktiv således, at der normalt kun tillades ind greb, 
som sikrer naturtypen en positiv udvikling. Der kan f.eks. i helt særlige tilfælde 
gives dispensation til indgreb, hvis det samlet set vurderes at øge lokalitetens 
naturværdi.

Eksisterende natur

Velgræsset overdrev

Retningslinjer ift.
målsætning I

Målsætning II

Internationale  
naturbeskyttelses- 
områder
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III-målsatte lokaliteter udgør en stor del af kommunens § 3-lokaliteter og inde-
holder områder med en vis naturværdi, der skal sikres en positiv udvikling. Hvad 
der her kan tillades af indgreb, vil i høj grad afhænge af indgrebets karak ter 
samt den sammenhæng i forhold til øvrige naturarealer, som lokali teten indgår 
i.

For IV-målsatte områder er der mulighed for mindre ændringer af naturtypen i 
dele af området. Det kan være ændringer som anlæg af et vandhul. Ved nødven-
dige anlægsarbejder som f.eks. linjeføringer, stilles krav i forbindelse med an-
lægsarbejdet, samt ved den efterfølgende retablering. Ved sager, som medfører 
egentlig arealinddragelse, stilles krav om erstatningsbiotoper.

V-målsatte § 3-områder skal som udgangspunkt også bevares. Spillerummet for 
at tillade ændringer til f.eks. at etablere søer eller udvide et mosehul er større. 
Ved sager, som medfører egentlig arealinddragelse, stilles krav om er stat nings-
biotoper.

Tabel 4. Naturkvalitetsplanens retningslinjer for eksisterende naturområder

Målsæt-
ning

Retningslinjer for eksisterende natur Redegørelse

I Der gives normalt kun tilladelse til indgreb, 
der understøtter kvaliteten af naturtypen 
og udstrækningen af naturarealet. 

Naturarealet med I-målsætning har så høj 
værdi og potentiale i forhold til artsrigdom 
og struktur, at det skal sikres en positiv 
udvikling. 

Enhver negativ påvirkning vil blive vur-
deret som væsentlig, og der skal derfor 
stilles særlige krav i forhold til eventuelle 
indgreb. 

II Der gives normalt kun tilladelse til indgreb, 
der understøtter kvaliteten af naturtypen 
og udstrækningen af naturarealet.

Naturarealet med II-målsætning er en for 
naturtypen karakteristisk lokalitet, evt. 
med nogle sjældne dyr og planter. Arealet 
skal derfor sikres en positiv udvikling. 

Som udgangspunkt vil enhver negativ på-
virkning blive vurderet som væsentlig, og 
der skal derfor stilles særlige krav i forhold 
til eventuelle indgreb. 

III Der vil kun i særlige tilfælde kunne gives 
tilladelse til mindre indgreb efter en konk-
ret vurdering af indgrebets betydning for 
naturen. 

Naturarealet med III-målsætning er en 
lokalitet med almindeligt dyre- og plante liv, 
ofte uden sjældnere arter, men eventuelt 
med forekomst af større bestande af mere 
almindelige arter. Dets fortsatte udvikling 
skal sikres i en positiv retning.

IV Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til 
indgreb efter en konkret vurdering. 

Naturområdet med IV-målsætning har kun 
i ringe grad et karakteristisk dyre- og pl-
anteliv for naturtypen. Naturarealet skal 
fastholdes. 

V Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til 
indgreb efter en konkret vurdering. 

Naturområder med V-målsætning er uden 
væsentligt indhold af vilde dyr og planter. 
Naturarealet skal som udgangspunkt fast-
holdes.

Med naturkvalitetsplanen udpeges potentiel natur som et arbejdsgrundlag for 
at styrke Kommuneplanens udpegning af økologiske forbindelser. En del af are-
alerne med potentiel natur registreres i forbindelse med tilsyn af § 3-beskyttede 
naturarealer, men størstedelen registreres ved luftfotogennemgang i forbindelse 
med udarbejdelse af de enkelte naturplaner. 

I forbindelse med udarbejdelsen af de enkelte naturplaner vil arealer med Po-
tentiel natur blive tildelt en prioritet, som benyttes til at vægte områdets betyd-
ning i forhold til områdets mulige udpegning til kommuneplantema samt i for-
hold til prioritering i kommunens naturforvaltningsindsats i øvrigt. Priorite ringen 
fremgår af nedenstående skema.

Målsætning III

Målsætning IV

Målsætning V

Økologiske forbindelser

Kolding Ådal
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Da formålet med udpegning af Potentiel natur er at pege på arealer, der kan 
bidrage til at opfylde målene om at øge naturarealet, øge naturværdierne og 
skabe bedre sammenhæng, er det derfor væsentligt, at der så vidt muligt arbej-
des for at holde arealerne fri af aktiviteter, der kan forhindre dem i at overgå til 
naturformål. En egentlig indsats på området kan f.eks. være at tilskynde til, at 
et areal udgår af landbrugsmæssig omdrift og udlægges til vedvarende græs ved 
brug af eksisterende miljøstøtte ordninger.

Prioritering Arealtyper

1 Arealer, der vil kunne få særlig naturmæssige kvaliteter og/eller få stor betydning 
som forbindelse mellem eksisterende højt målsatte naturområder. 

Arealer, der danner bufferzone omkring højt målsatte vand områder.

2 Arealer, hvor der vil kunne udvikle sig en karakteristisk og værdifuld natur og/eller vil 
kunne danne forbindelse til andre naturområder

3 Arealer, hvor der kan udvikle sig naturværdier af mere almindelig karakter, og som 
kan øge naturarealerne.

Beskyttelsen af de internationale naturbeskyttelsesområder varetages af den 
nationale lovgivning. I forhold til beskyttelsen af bilag IV-arter indtager kom-
munen en aktiv rolle, der er nærmere beskrevet i kapitel 8. 

Internationale Naturbeskyt-
telsesområder 

Seljum i foråret 
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8 . Mål for naturforvaltning i Kolding Kommune

Gennem naturbeskyttelsesloven er kommunen forpligtet til at beskytte, forbed-
re og genoprette naturen med dens bestande af vilde dyr og planter. Ud over 
at være udførende myndighed i forhold til tilsyn, dispensation og afslag er det 
således også kommunens opgave at planlægge og udføre projekter med det 
formål at pleje eller genoprette naturen.

Dette kapitel redegør for Kolding Kommunes prioritering og mål for kommu nens 
naturforvaltning. For hver indsats gælder, at resultatet skal stå mål med den 
økonomiske ressource, der er forbundet hermed. Som overordnet princip vil 
natur med målsætning I og II vægte højere i en given prioritering end natur med 
målsætning III og IV, uanset ejerforhold.

Kolding Kommune vil arbejde for at:
Øge kvaliteten af eksisterende natur

•	 Natur	med	målsætning	I	overvåges	ved	tilsyn	hvert	3.	år.	Hvis	der	ved	tilsyn	
konstateres uhensigtsmæssig eller manglende pleje, vil kommunen gennem 
dialog og økonomisk bidrag til f.eks. hegnssætning forsøge at få etableret 
den nødvendige pleje på arealet.

Al natur med den højeste målsætning skal til enhver tid plejes optimalt i 
det omfang, lodsejeren vil være med, og det kan gøres inden for en rimelig 
økonomisk ressource. 

•	 Natur	med	målsætning	 II,	 som	har	opnået	 sin	målsætning,	overvåges	 ved	
tilsyn hvert 5.år. Hvis der ved tilsyn konstateres uhensigtsmæssig eller mang-
lende pleje, vil kommunen gennem dialog og økonomisk bidrag til f.eks. 
hegnssætning forsøge at få etableret den nødvendige pleje. 

•	 Blandt	naturområder	med	målsætning	II,	hvor	målsætningen	er	nået	vil	kom-
munen hvert år kontakte 10 lodsejere med henblik på at fremme pleje af are-
alet. Målet er at opnå plejeaftaler med mindst halvdelen af de adspurgte.

•	 I	forbindelse	med	større	geografisk	afgrænsede	plejeprojekter	f.eks.	langs	ådale	
eller når indsatsen sker som led i naturgenopretningsprojekter f.eks. våd-
områdeprojekter vil kommunen arbejde for generelt at højne naturkvaliteten 
af de beskyttede arealer, også arealer med lavere værdi- og målsætning.

Redegørelse: Kolding Kommune har i dag anslået 20-30 lokaliteter med værdi-

Oprensning af vandhul til 
gavn for padder
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sætning I og 170-200 lokaliteter med værdi- og målsætningsætning II. Natur 
af høj værdi er oftest resultatet af lang kontinuitet og særlige miljø- og natur-
forhold, der gør, at naturindholdet ikke umiddelbart lader sig flytte til en an-
den lokalitet. Bevaring af eksisterende natur af høj kvalitet vil derfor have den 
højeste prioritet i kommunens naturforvaltning, og derefter arealer med stort 
naturpotentiale.

Sikre gunstig bevaringsstatus for de udpegede arter og naturtyper i kommu nens 
Natura 2000-områder

•	 Indsatsen	i	Natura	2000-områderne	sikres	gennem	de	statslige	naturplaner	
med tilknyttede kommunale handleplaner for henholdsvis Svanemosen og 
Lillebælt.

Sikre naturværdierne på kommunalt ejede § 3-arealer

•	 Kommunal	§	3-natur	med	målsætning	I	og	II	skal	sikres	den	optimale	pleje	for	
at sikre en værdisætning, der er stabil eller i positiv udvikling.

•	 Kommunal	§	3-natur	med	målsætning	III-V	sikres	en	stabil	eller	positiv	ud-
vikling.

Redegørelse: Kommunen har i naturbeskyttelsesloven en forpligtigelse til at 
pleje egne § 3-arealer med undtagelse af søer og vandhuller. Kommunen vil 
opfylde sin forpligtigelse på dette område, men med klar prioritet af natur med 
højest kvalitet. 

Indsats i skove

•	 For	at	sikre	naturværdierne	 i	de	kommunale	skove,	kortlægges	naturværdi-
erne og indarbejdes i en forvaltningsplan/driftsplan for den enkelte skov. 

•	 For	 at	 sikre	 beskyttelsen	 af	 de	 ammoniakfølsomme	 skovnaturtyper	 kvalifi-
ceres den vejledende statslige kortlægning af de ammoniakfølsomme skov-
naturtyper inden udgangen af 2015.

Redegørelse: En lang række af de mest truede arter er tilknyttet skov. Kom-
munen har en forpligtigelse gennem tiltrædelse af Countdown 2010-aftalen 
at sikre, at naturværdierne i kommunale skove bevares og ikke lider overlast i 
forbindelse med anden forstlig eller rekreativ udnyttelse af skoven. 
Som resultat af de seneste ændringer i husdyrloven har kommunen desuden 

Dødt træ i skove rummer mange arter 
af især sjældne insekter. 
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fået en forpligtigelse til at vurdere husdyrbrugs påvirkning af ammoniakfølsom-
me skove. For at kunne varetage denne opgave er en kvalificering af den fore-
løbige statslige udpegning nødvendig.

Forbedre kvaliteten af § 7-natur

•	 Inden	udgangen	af	2015	er	samtlige	§7-arealer	kortlagt,	og	der	er	 indledt	
naturpleje på 75% af arealerne.

Redegørelse: Husdyrlovens § 7 omfatter en række meget næringsfølsomme 
naturtyper, herunder § 3-beskyttede heder (>10 ha) og overdrev (>2,5 ha). De 
to nævnte naturtyper har generelt et behov for vedvarende ekstensiv drift for 
at fastholde naturværdien. 

Arealer omfattet af § 7 i husdyrloven har en mere restriktiv beskyttelse end 
øvrige arealer, uanset deres naturindhold. For at leve aktivt op til lovgivningens 
intentioner, vil kommunen gøre en aktiv indsats for at samtlige § 7-heder og 
-overdrev er i en positiv udvikling mod at opnå deres målsætning.

Sikre levesteder, rasteområder og levedygtige bestande af de særligt udsatte 
arter

•	 Kommunen	vil	have	fokus	på	de	særlige	arter	i	sagsbehandlingen,	og	i	muligt	
omfang gøre det fornødne forvaltningsmæssigt for at sikre arten.

Redegørelse: En stor del af arbejdet for at sikre levedygtige bestande af plan-
ter, dyr og svampe løftes gennem arbejdet for at bevare, udbygge og fremme 
kvaliteten af naturtyper. 

Med habitatdirektivets bilag IV-arter er der dog her en forpligtigelse til at sikre 
at disse ikke bliver påvirket negativt af en ny given aktivitet. Enkelte arter kan 
have en særlig levevis eller levested der kræver en målrettet indsats, hvis arten 
samtidig figurerer på rødlisten og dermed er truet af udryddelse.

De 8 naturplaner vil redegøre for særlige arter inden for hvert geografiske om-
råde. De nødvendige indsatser for at sikre arter vil blive beskrevet. Indsatserne 
vil variere. I nogle tilfælde vil der være behov for en ekstensiv overvågning af 
arten, så der om nødvendigt kan iværksættes tiltag. Andre steder vil der være et 
akut behov for at igangsætte forvaltningstiltag. 

Forbinde eksisterende natur

•	 Der	udpeges	økologiske	forbindelse	og	potentiel	natur	i	kommuneplanen

•	 Gennem	naturgenopretning	arbejdes	for	bedre	sammenhæng	mellem	eksi-
sterende natur.

Redegørelse: Indsatsen for at standse tilbagegangen af den biologiske mang-
foldighed sker først og fremmest ved at sikre biodiversiteten, der hvor den er, 
dernæst skal indsatsen ske ved at sikre sammenhæng mellem levesteder.

Pistemaskine rydder trævækst samt 
før og efter billeder
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Overvågning af naturkvalitet og forvaltningsindsats
Staten har siden 2004 gennemført et nationalt overvågningsprogram for natur-
typer og arter i Danmark – NOVANA. Overvågnings-programmet blev se nest 
revideret i 2010/2011 (Kildehenvisning). 

Det nationale overvågningsprogram er primært rettet mod at registrere gene-
relle ændringer i tilstanden for arter og naturtyper på nationalt plan. Derfor 
har kommunerne i en række tilfælde interesse for og pligt til at følge naturens 
udvikling. 

Som det fremgår af kapitel 5 er data om naturarealerne en afgørende forud-
sætning for at gennemføre en aktiv forvaltning af naturen i kommunen. Det 
er ikke muligt at sikre naturværdierne, hvis der ikke fortløbende er opdateret 
viden om, hvor naturarealerne findes, og hvilken tilstand de er i. Derudover vil 
et højt vidensniveau om naturområderne generelt føre til en mere kvalificeret 
sagsbehand ling og kortere sagsbehandlingstider for den enkelte sag. Kolding 
Kommune vil foretage løbende tilsyn med beskyttede naturarealer, så hvert om-
råde vil få besøg med 10 års intervaller. 

Der opsamles stor erfaring ved at følge op på effekten af kommunens naturgen-
opretnings- og naturplejeprojekter. Udvalgte karakteristiske projekter følges op 
via enkle overvågningsmetoder. Det kan være registrering af flora ens udvikling 
efter rydning og igangsætning af græsning, eller det kan være fiskeregistreringer 
efter fjernelse af spærringer. 

I det statslige naturovervågningsprogram sker der overvågning af udvalgte 
sjældne, truede og beskyttede arter, der er beskyttet af habitat- og fuglebeskyt-
telsesdirektiverne, bl.a. odder, visse paddearter og enkelte plantearter. 

Der er imidlertid en række arter, der ikke er overvåget i det nationale natur-
overvågningsprogram, men som er sjældne og truede i Kolding Kommune. Det 
kan derfor være en forudsætning for at varetage naturforvaltningsopgaven, at 
Kolding Kommune supplerer tilsyn med arealer med en målrettet overvåg ning af 
bestemte arter. Det er kommunens målsætning, at der med udgangen af 2014 
er udarbejdet et minimumsprogram for overvågning af de arter, der skønnes at 
være særligt udsatte, eller som er særligt væsentlige at kende status for i den 
kommunale naturforvaltning.

Løbende tilsyn 

Effektovervågning

Særlige arter 

Vandløbets ørredbestand overvåges 
ved fangst ved elfiskeri.
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Formidling til lodsejer og borger
En væsentlig forudsætning for at passe på naturværdierne er, at man som areal-
forvalter og bruger af et område er bekendt med en arts eksistens og særlige 
krav til levested. 

For at sikre eller forbedre naturværdierne kræver det til tider, at kommunen ak-
tivt laver nogle forvaltningstiltag, f.eks. igangsætning af græsning eller fjernelse 
af spærring i vandløb.

Formidling af selve naturværdierne, men også de bevæggrunde der ligger bag 
en given naturforvaltningsindsats, kan derfor ses som en forudsætning for en 
succesfuld implementering af naturkvalitetsplanen.

Kommunen vil derfor:

•	 I	forbindelse	med	sagsbehandling,	hvis	afgørelse	bl.a.	beror	på	hensynet	til	
naturen, give en velfunderet begrundelse.

•	 I	 forbindelse	med	 kortlægning	 af	 naturarealerne	 give	 de	 enkelte	 lodsejere	
direkte besked om fund af natur på deres ejendom.

•	 Bruge	kommunens	hjemmeside	til	aktuel	og	relevant	information	om	natur-
pleje- og genopretningsindsats.

•	 Udarbejde	 informationspjecer,	 hvor	 det	 skønnes	 at	 være	 særlig	 relevant,	
f.eks. ”Sådan får du et godt vandhul” eller ”Bekæmpelse af bjørneklo”.

•	 Udnytte	dagspressen	til	at	fortælle	de	gode	og	lærerige	historier.

•	 Arrangere	naturture	for	den	brede	offentlighed,	men	også	særligt	indbudte	
grupper.

•	 Arrangere	større	events,	der	når	ud	til	en	forskelligartet	gruppe	af	lodsejere	
og brugere.

•	 Formidle	naturen,	der	hvor	den	er,	gennem	klassiske	informationsformer	som	
kortborde og udstillinger, men også nytænkende formidling, der pirrer nys-
gerrigheden og giver gode oplevelser.

Naturtur i Kolding Ådal
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