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RESUMÉ 

Naturtype 6210 Delvis naturlig tør græslands- og kratvegetation på kalkholdig bund 
(Festuco Brometalia) (*vigtige orkidélokaliteter) er beskyttet i henhold til habitatdirektivet 
(92/43/EØF) og omfatter en lang række områder med græsland, som overordnet placeres 
i den fytosociologiske klasse Festuco-Brometea. Den betragtes som et prioriteret levested, 
hvis det er en vigtig orkidélokalitet. 

Formålet med denne handlingsplan er, at den skal fungere som vejledning for de 
aktiviteter, der kræves for at bevare og genoprette naturtypen til en gunstig 
bevaringsstatus over hele EU. Den henvender sig til alle, der er interesserede og involveret 
i bevaring og forvaltning af denne naturtype, herunder statslige og ikkestatslige 
organisationer, lokalsamfund og interessenter, specialister i naturtyper osv. 

Delvis naturlig tør græslands- og kratvegetation på kalkholdig bund findes over næsten 
hele det europæiske kontinent, fra lavland og til bjerge. Dette græsland er blandt de mest 
artsrige plantesamfund i Europa og er vigtige levesteder for mange beskyttede arter 
(planter, fugle, insekter og andre hvirvelløse dyr, krybdyr og pattedyr). Disse græsområder 
prioriteres højt med henblik på bevaring af vilde bestøverarter såsom sommerfugle, vilde 
bier eller svirrefluer samt andre sjældne eller beskyttede arter. De giver mange fordele og 
leverer økosystemtjenester såsom kulstoflagring og forebyggelse af jorderosion. 

De fleste bevoksninger er af sekundær oprindelse og erstatter tidligere termofile skove og 
er resultatet af tidligere ekstensiv græsning og/eller slåning. Små naturlige områder med 
dette græsland, som synes at være permanente, også uden græsning, forekommer, hvor 
skoven ikke kan vokse på grund af edafiske faktorer, f.eks. på meget tynd jordbund 
omkring bare klipper eller på ustabil jord på stejle skråninger, ofte kombineret med tørre 
mikroklimatiske forhold. I Centraleuropa er nogle af disse græsarealer rester af tidlige 
holocene stepper. 

Denne klasse af tørt græsland findes normalt på tør, veldrænet og næringsfattig jord, fra 
neutral til basisk jord.  

Ifølge de rapporter, som medlemsstaterne indsendte i 2013 i henhold til artikel 17 i 
habitatdirektivet, var det samlede indberettede areal for denne naturtype i EU i 20131 ca. 
17 000 km2, bevaringsstatus er ugunstig i alle de biogeografiske regioner, og tendensen for 
overfladearealet er faldende i størstedelen af udbredelsesområdet. Denne naturtype er 
generelt forringet og forventes at blive yderligere forringet ifølge vurderinger af 
fremtidsperspektiverne. 

Mere end halvdelen (57 %) af naturtypens areal er omfattet af Natura 2000-netværket på 
4 437 lokaliteter, der dækker et samlet areal på omkring 9 700 km2. Bevaringsstatus inden 
for netværket synes at være bedre end uden for Natura 2000-lokaliteterne. 

De største trusler og belastninger, der fører til tilbagegang og forringelse af dette 
græsland, er: 

 Ophør med forvaltning af græslandet. En stadig hurtigere proces med tab af arealer i 
store dele af habitatområdet på grund af græsningsaktiviteternes ophør, som ofte 

                                                 
1 Ifølge de rapporter, som medlemsstaterne forelagde i 2013 i henhold til habitatdirektivets artikel 17. 
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ikke er økonomisk levedygtige og derfor nedlægges, hvorefter områderne overlades 
til successive afgrøder.  

 Overgræsning kan også forekomme i nogle områder med en negativ indvirkning på 
denne naturtype, der er tilpasset lave næringsstofniveauer.  

 Atmosfærisk kvælstofaflejring truer naturtypen i visse dele af dens 
udbredelsesområde. 

 Indførelse og udbredelse af invasive plantearter kan også udgøre en trussel og er ofte 
et resultat af andre faktorer såsom nedlæggelse eller eutrofiering.  

 Ændringer i arealanvendelsen såsom omlægning til agerjord eller udvikling af 
infrastruktur og stenbrud kan forårsage tab og fragmentering af naturtypen. 
Urbanisering i områder tæt på byområder, f.eks. omkring landsbyer og byer, 
rapporteres også som en årsag til tab af denne naturtype.  

 Fragmentering af naturtypen og mindre konnektivitet mellem disse naturtyper 
betragtes som en trussel mod denne naturtype i nogle lande, undertiden med 
voldsomme tab af typiske insektarter såsom sommerfugle, der lever på tørt græsland. 

Generelt skal denne type græsland vedligeholdes ved regelmæssig forvaltning gennem 
ekstensiv græsning eller slåning.  

De nødvendige bevaringsforanstaltninger omfatter vedligeholdelse, genopretning og 
genskabelse afhængigt af græslandets tilstand i et givet område. 

Genopretningsforanstaltninger er nødvendige i dele af udbredelsesområdet for at 
genoprette et gunstigt område, struktur og funktioner, når græslandet er blevet forringet 
eller er i tilbagegang.  

Eftersom der er behov for regelmæssig slåning eller græsning for at sikre bevaring af delvis 

naturligt græsland, kan bevaring og forvaltning af denne naturtype hovedsagelig finansieres 

inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik. Både søjle I (direkte betalinger til 
opretholdelse af landbrugsaktivitet, økoordninger og tilhørende regler for at sikre bevaring 
af permanente græsarealer) og søjle II (foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne) er 
nyttige med hensyn til at støtte forvaltningen af græsland.  

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne er den vigtigste 
finansieringskilde til forvaltning af græsland med henblik på biodiversitet i de fleste EU-
lande, herunder gennem miljøvenlige landbrugsforanstaltninger, uddannelse af 
landbrugere i gennemførelsen af foranstaltninger og investering i genopretning. 
Strukturfondene, hovedsagelig EFRU, er blevet anvendt til genopretning og forvaltning af 
græsland i flere EU-lande.  

Man må dog erkende, at LIFE-programmet hidtil har været den primære finansieringskilde 
til genopretning af denne naturtype. 

Det overordnede mål med denne handlingsplan er at sikre, at naturtypen bevares og 
genoprettes til gunstig bevaringsstatus på mellemlang til lang sigt. 

I handlingsrammen på de næste sider præsenteres de specifikke mål og nøgleaktioner med 
henblik på at nå dette overordnede mål. 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_en
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De følgende afsnit i dette dokument indeholder mere detaljerede oplysninger om denne 
naturtypes tilstand og dens bevaringsforvaltning, herunder de vigtigste anbefalinger, der 
ligger til grund for handlingsrammen.   
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HANDLINGSRAMME 
 
I denne handlingsramme beskrives målene og nøgleaktionerne i denne EU-handlingsplan. 
Den er baseret på diagnosen og de økologiske krav samt karakteriseringen af denne 
naturtype, dens bevaringsstatus som indberettet af medlemsstaterne, trusler og 
belastninger, erfaring med bevaringsforvaltning og andre relevante oplysninger, der 
beskrives nærmere i de tilsvarende afsnit i dette dokument. 
 
Handlingsplanens overordnede mål  

At sikre opretholdelse og genopretning af denne naturtype til en gunstig bevaringsstatus 
på mellemlang og lang sigt (frem til henholdsvis 2030 og 2050) og samtidig sikre gunstige 
fremtidsudsigter i lyset af belastninger og trusler. 
 
Specifikke mål til sikring af bevaring af naturtypen på mellemlang sigt 

1. Standse yderligere tilbagegang for naturtype 6210 og forebygge forringelser af 
naturtypen ved at sikre en hensigtsmæssig forvaltning af de resterende områder med 
denne naturtype. 

2. Opstille bevaringsmålsætninger for 6210 på biogeografisk og nationalt plan for at opnå 
en gunstig bevaringsstatus på lang sigt og sikre, at bevaringsmålsætningerne på 
lokalitetsniveau for særlige bevaringsområder er i overensstemmelse med disse mål, 
der er fastsat på højere niveauer. 

3. Fastlægge og gennemføre bevaringsforanstaltninger for 6210, herunder genopretning 
af naturtypen, med henblik på at opfylde de fastsatte bevaringsmålsætninger på 
biogeografisk og nationalt niveau samt på lokalitetsniveau.  

4. Sikre økologisk konnektivitet for 6210 på tværs af områder med denne naturtype, 
herunder ved at genoprette områder uden for Natura 2000-netværket i 
overensstemmelse med de fastlagte bevaringsmålsætninger på biogeografisk og 
nationalt plan. 

5. Forbedre videns-, bevarings- og overvågningsordninger for naturtype 6210. 

6. Fremme gennemførelsen af handlingsplanen for naturtypen, formidle og dele –– viden 
og erfaringer med hensyn til beskyttelse og forvaltning af områder med naturtype 
6210. 

 
Nedenstående tabel viser de vigtigste foranstaltninger til at nå disse mål sammen med de 
nødvendige midler og input, det geografiske anvendelsesområde, ansvarsfordelingen og 
den foreslåede tidsplan for gennemførelsen. 
 
Yderligere vejledning og nærmere oplysninger om gennemførelsen af aktiviteterne findes 
i forskellige afsnit af denne handlingsplan som anført i handlingsrammen. 
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HANDLINGSRAMME –– EU'S HANDLINGSPLAN FOR NATURTYPER –– 6210 Delvis naturlig tør græslands- og kratvegetation på kalk (Festuco-
Brometalia) (*vigtig orkidélokalitet) til gunstig bevaringsstatus 

GBS = gunstig bevaringsstatus  CAP = den fælles landbrugspolitik MS = medlemsstat N = nitrogen (kvælstof) 

Mål 1:  Standse yderligere tilbagegang for naturtype 6210 og forebygge forringelse af denne naturtype ved at sikre en hensigtsmæssig forvaltning 
af de resterende områder med denne naturtype 
Nøgleforanstaltninger  Nødvendige aktiviteter, midler og input Geografisk 

anvendelsesområde  
Ansvarsområder Tidsplan  

1.1 Støtte ekstensive 
landbrugssystemer og 
landbrugspraksis, der sikrer 
hensigtsmæssig forvaltning og 
vedligeholdelse af naturtypen 
(passende græsning eller 
slåning) med tilstrækkelig 
finansiering (se afsnit 5.1, 5.2 og 
7.2 i dette dokument): 

Vurdere risikoen for tab af naturtypen og rapportere 
om omfanget af det forventede potentielle tab, og 
hvordan det skal håndteres. Identificere områder 
med naturtypen, der trues af nedlæggelse, 
intensivering eller uhensigtsmæssig forvaltning af 
denne naturtype. 

Identificere og udpege prioriterede 
interventionsområder for at bevare denne 
naturtype, både inden for og uden for Natura 2000-
lokaliteter 

Identificere potentielle genopretningsområder for 
at kompensere for tabet af arealer, siden 
habitatdirektivet trådte i kraft. 

Sikre, at den strategiske plan under den fælles 
landbrugspolitik finansierer relevante 
foranstaltninger, som identificeres i handlingsplanen 
for naturtyper, navnlig i de identificerede 
prioriterede interventionsområder.  

- Udvikle nationale og regionale miljøvenlige 
landbrugsordninger for at bevare naturtypen i 
god stand og tilskynde til deltagelse 

- Støtte foranstaltninger for at øge indkomsten 
fra landbrugspraksis 

Alle områder, hvor 
naturtypen 
forefindes eller kan 
genoprettes til 
gunstig 
bevaringsstatus, 
navnlig i 
regioner/områder, 
hvor naturtypen er 
truet af nedlæggelse 
af eller ændringer i 
landbrugspraksis og 
arealanvendelse. 

Gælder specifikt 
områder, hvor de 
største trusler er 
forbundet med 
undergræsning og 
nedlæggelse (f.eks. i 
ES, IT, FR, DE) 

Medlemsstaternes natur- 
og landbrugsmyndigheder. 
Forvaltningsmyndigheder 
for strategiske planer under 
den fælles landbrugspolitik, 
agenturer for udvikling af 
landdistrikterne. 

Landboforeninger, lokale 
aktionsgrupper. 

Foranstaltninger 
på kort til 
mellemlang sigt 
(inden for de 
næste 2-5 år) med 
yderligere 
langsigtede 
foranstaltninger til 
genopretning (kan 
omfatte lokal 
genindførelse af 
udryddelsestruede 
arter). 
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- støtte fåreflokke og hyrder for at forebygge 
angreb fra store rovdyr og yde erstatning for 
skader 

- Levere rådgivningstjenester, der fremmer 
velegnede foranstaltninger. 

–– Fremme bedre kontakt mellem dyreejere og de 
lokaliteter, der har brug for græsning, ved at 
etablere lokale netværk eller andre 
kommunikationskanaler og om nødvendigt yde 
støtte til anskaffelse af husdyr. 

1.2 Udvikle mekanismer/værktøjer 
til at forebygge ændringer i 
arealanvendelsen, der kan 
påvirke naturtypen inden for og 
uden for Natura 2000-lokaliteter 
(se 3.4.1). 

–– Indføre hensigtsmæssige regler på nationalt eller 
regional niveau under den fælles landbrugspolitik 
(konditionalitet, permanente græsarealer, 
økoordninger osv.) for at sikre, at ingen naturtyper 
går tabt i områder, hvor de findes i dag. 

–– Tilskynde medlemsstaterne til at udvide de 
områder med græsland, der er udpeget som 
miljømæssigt følsomme permanente græsarealer 
under den fælles landbrugspolitik, til at dække 100 % 
af det areal, der er dækket af denne naturtype for at 
beskytte den mod pløjning og omlægning til agerjord. 

–– Formidle oplysninger om naturtypens betydning, 
dens fordeling og kritiske områder for dens bevaring 
og konnektivitet og sikre, at alle mulige virkninger af 
ændringer i arealanvendelsen på naturtypen 
vurderes korrekt. 

–– Indføje forsigtighedsregler i den strategiske plan 
under den fælles landbrugspolitik (se 7.2.1) for at 
sikre, at ingen foranstaltninger, der skader 
naturtypen, såsom omlægning af ekstensive 
græsarealer eller fremme af intensive 
arealanvendelsesmetoder, finansieres med midler 

Medlemsstaternes 
naturmyndigheder. 
Forvaltningsmyndighederne 
for de strategiske planer 
under den fælles 
landbrugspolitik.  
 

Umiddelbare 
aktiviteter (inden 
for det næste år) 
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fra den fælles landbrugspolitik i områder med 
denne naturtype. 

–– Sikre, at der ikke sker genplantning af skov i 
områder, der er vigtige for bevaringen af denne 
naturtype. 

–– Sikre, at der ikke findes praktiske eller juridiske 
hindringer for genopretning, såsom regler 
vedrørende bevaring eller godtgørelse for skove, der 
overlades til successive afgrøder, når forvaltningen af 
tørt græsland opgives. 

1.3 Udvikle værktøjer til at sikre, at 
de negative indvirkninger på 
denne naturtype vurderes 
korrekt, herunder de kumulative 
virkninger af flere aktiviteter og 
igangværende aktiviteter såsom 
turisme og fritidsaktiviteter. 

 

–– Formidle og stille information til rådighed om 
denne naturtypes betydning, dens tilstand og kritiske 
områder og sikre, at der i forbindelse med 
konsekvensanalyser og passende vurderinger af 
planer og projekter tages behørigt hensyn til 
bevaringsmålsætningerne for denne naturtype på 
Natura 2000-lokaliteter og dens vigtige områder 
uden for Natura 2000 (jf. aktivitet 2.2). 

–– Fremme nye (eller tilpasse eksisterende) 
mekanismer til afbødning af tab af biodiversitet og 
kompensation, der forebygger eller afbøder tabet af 
naturtype 6210 som følge af udviklingen (både 
infrastruktur i landdistrikter og byspredning) og sikrer 
nettoudvidelse af naturtypen. 

Medlemsstaternes 
kompetente myndigheder 
for konsekvensanalyse 
(SMV og VVM) og passende 
vurdering (artikel 6, stk. 3, i 
habitatdirektivet). 

Umiddelbare 
aktiviteter (inden 
for det næste år) 
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1.4. Gennemføre foranstaltninger 
for at sikre en betydelig 
reduktion af 
kvælstofdeposition i de 
områder, hvor naturtypen 
forekommer (jf. 3.4.1). 

–– Identificere kritiske områder for naturtypen i 
forbindelse med kvælstofdeposition og eutrofiering. 

–– Gennemføre foranstaltninger for at reducere 
udledninger af NH3 og NOx fra landbruget og andre 
kilder. 

–– Håndhæve grænserne i direktivet om 
nedbringelse af nationale emissioner (EU 
2016/2284) for NOx og NH3. 

–– Revidere regionale og nationale 
luftkvalitetsbestemmelser. 

–– Reducere og regulere luftforureningen med det 
langsigtede mål ikke at overskride de kritiske 
belastninger/niveauer, der markerer grænserne for 
økosystemets tolerance.  

Alle områder, hvor 
naturtypen 
forefindes og 
potentielt er påvirket 
af 
kvælstofdeposition 
og eutrofiering, 
navnlig i visse lande 
som BE, CZ, LU, NL, 
UK og DE. 

Medlemsstaternes 
kompetente myndigheder 
med ansvar for natur, 
landbrug og 
forureningskontrol. 

Foranstaltninger 
på mellemlang sigt 
(inden for de 
næste 5 år) 

1.5. Beskytte områder med denne 
naturtype mod påvirkninger fra 
tilgrænsende områder, der er 
genstand for intensiv 
anvendelse. 

–– Oprette stødpudezoner mellem naturtypen og 
mere intensivt anvendte græsarealer eller agerjord 
for at forebygge/mindske spredning af pesticider og 
herbicider, mindske spredningen af ukrudt/invasive 
arter osv. 

Områder med denne 
naturtype, der 
sandsynligvis vil blive 
påvirket af tilførsel af 
kemiske stoffer og 
gødningsstoffer fra 
omkringliggende 
landområder. 

Medlemsstaternes 
kompetente myndigheder 
for natur og landbrug. 

Foranstaltninger 
på mellemlang sigt 
(inden for de 
næste 5 år) 

 

Mål 2:  Fastsætte bevaringsmålsætninger for 6210 på biogeografisk og nationalt plan for at opnå en gunstig bevaringsstatus på lang sigt og sikre, 
at bevaringsmålsætningerne på lokalitetsniveau for særlige bevaringsområder er i overensstemmelse med disse mål på højere niveau  
Nøgleforanstaltninger (jf. kapitel 
4.3) 

Nødvendige aktiviteter, midler, input og 
ressourcer 

Geografisk 
anvendelsesområde  

Ansvarsområder Tidsplan  

2.1. Fastlægge 
bevaringsmålsætninger og 
strategiske tilgange for at 
forbedre naturtypens 
bevaringsstatus på 

–– Overveje de gunstige referenceværdier 
(resultater af aktivitet 5.1). 

–– Analysere naturtypens diversitet, identificere 
typiske samfund og vigtige områder for bevaring af 
naturtypens diversitet over hele EU. 

Alle EU's biogeografiske 
regioner. 

Alle EU's medlemsstater, 
hvor naturtypen findes. 

Medlemsstaternes 
naturbeskyttelses- og 
landbrugsmyndigheder. 

Foranstaltninger 
på kort sigt 
(inden for de 
næste to år). 
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biogeografisk og nationalt plan 
(jf. 4.3).  

–– Analysere og gennemgå vurderinger af 
bevaringsstatus (alle parametre) på biogeografisk og 
nationalt niveau. 

–– Drøfte metoder, tilgange og strategier for 
bevaring af græsland på de biogeografiske seminarer 
ved at nedsætte arbejdsgrupper med deltagelse af 
eksperter og forvaltere fra alle berørte lande. 

Alle Natura 2000-
lokaliteter, der er udpeget 
for denne naturtype. 

Arbejdsgrupper på 
biogeografisk niveau. 

Nationale eksperter. 

2.2. Udvikle nationale 
bevaringsstrategier eller -
planer for bevaring og 
genopretning af denne 
naturtype (f.eks. inden for 
rammerne af strategier for 
bevaring af græsland).  

–– Identificere genopretningsbehov for at forbedre 
området, strukturen og funktionen, hvor det er 
nødvendigt, og metoder til håndtering af de største 
trusler og belastninger. 

–– Identificere prioriterede indsatsområder på 
regionalt/nationalt plan, herunder prioriterede 
lokaliteter og områder for genopretning, hvor 
naturtypen er gået tabt/blevet reduceret eller er 
udsat for forringelse, med henblik på at bidrage til at 
opnå en gunstig bevaringsstatus i den biogeografiske 
region, både i og uden for Natura 2000-netværket (jf. 
4.4 og 5.5). 

–– Udvikle tekniske specifikationer for pakker 
vedrørende miljøvenligt landbrug og andre 
ordninger, der støtter bevaring af naturtype 6210. 

Alle EU's biogeografiske 
regioner. 

Alle EU-medlemsstater, 
hvor naturtypen findes. 

Alle Natura 2000-
lokaliteter, der er udpeget 
for denne naturtype. 

Medlemsstaternes 
naturbeskyttelses- og 
landbrugsmyndigheder. 

Nationale eksperter. 

Foranstaltninger 
på kort sigt 
(inden for de 
næste to år). 

2.3. Revidere/fastsætte 
bevaringsmålsætninger på 
lokalitetsniveau på Natura 
2000-lokaliteter for at 
maksimere deres bidrag til at 
opnå en gunstig bevaringsstatus 
for denne naturtype på 
nationalt, biogeografisk og 
europæisk plan (jf. 4.4) 

–– Analysere Natura 2000-netværkets rolle 
med hensyn til at nå bevaringsmålsætningerne for 
denne naturtype på biogeografisk og nationalt plan. 

–– Analysere den relative betydning af de enkelte 
Natura 2000-lokaliteter for bevaringen af 
naturtypen. 

–– Hvis det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, 
revidere eller ajourføre bevaringsmålsætningerne 
for denne naturtype på Natura 2000-lokaliteter. 

Alle EU's biogeografiske 
regioner. 

Alle EU-medlemsstater, 
hvor naturtypen findes. 

Alle Natura 2000-
områder, der er udpeget 
for denne naturtype. 

Medlemsstaternes natur- 
og 
landbrugsmyndigheder. 

Forvaltere af Natura 
2000-lokaliteter. 
Forvaltningsmyndigheder 
for strategiske planer 
under den fælles 
landbrugspolitik, 
agenturer for udvikling af 
landdistrikterne. 

Foranstaltninger 
på kort til 
mellemlang sigt 
(inden for de 
næste 2-5 år). 

2.4. Identificere strategiske tiltag 
uden for Natura 2000-

–– Analysere fragmenterings- og 
konnektivitetsspørgsmål for denne naturtype over 
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netværket under hensyntagen 
naturtypens dækning i 
netværket og 
konnektivitetsspørgsmål (jf. 
3.4.4, 4.3, 5.4, 5.9 og 6.3). 

hele dens udbredelsesområde (på biogeografisk og 
nationalt plan). 

–– Identificere og registrere vigtige områder for 
denne naturtype uden for Natura 2000-lokaliteter, 
som bidrager til netværkets sammenhæng. 

Landboforeninger, lokale 
aktionsgrupper. 

Nationale eksperter. 

Mål 3: Fastlægge og gennemføre bevaringsforanstaltninger for 6210, herunder genopretning af naturtypen, med henblik på at nå de fastlagte 
bevaringsmålsætninger på biogeografisk og nationalt niveau samt på lokalitetsniveau 
Nøgleforanstaltninger Nødvendige aktiviteter, midler, input og 

ressourcer 
Geografisk 
anvendelsesområde  

Ansvarsområder Tidsplan  

3.1 I henhold til 
bevaringsmålsætningerne på 
biogeografisk og nationalt 
niveau samt på lokalitetsniveau 
fastlægge og gennemføre 
specifikke 
bevaringsforanstaltninger, 
herunder genopretning af 
naturtyper i områder, hvor 6210 
er forringet eller forsvundet (jf. 
kapitel 5.2). 

–– Identificere nøgleforanstaltninger i og uden for 
Natura 2000-lokaliteter. 
–– Udvikle, afprøve og gennemføre retningslinjer for 
forvaltning af naturtyper med regional variation 
efter behov. 
–– På nationalt eller biogeografisk plan (i 
medlemsstaterne) fremme indførelsen af passende 
bevaringsforanstaltninger for naturtyper i Natura 
2000-forvaltningsplaner eller andre 
forvaltningsinstrumenter og indføre mekanismer til 
deres gennemførelse. 
–– Identificere nøgleområder for bevaring af 
naturtyper og gennemføre skræddersyede 
forvaltningsforanstaltninger i områderne. 
–– Identificere prioriterede områder for 
genopretning af naturtyper og vurdere 
mulighederne for genopretning.  
–– Udarbejde og gennemføre planer for 
genopretning af græsland. 
–– Støtte genopretnings- og 
bevaringsforanstaltninger: miljøvenlige 
landbrugsstøtteordninger og andre støtteordninger, 
herunder investeringer og støtte til kollektive 
foranstaltninger til forøgelse af indkomsten fra 

Bevaringsforanstaltninger: 
alle områder, hvor 
naturtypen forefindes. 

Genopretning af 
naturtypen: udpegede 
prioriterede 
indsatsområder på 
regionalt/nationalt plan 
(historisk område). 
Områder, hvor naturtypen 
for nylig er gået tabt eller 
er blevet forringet. 
Navnlig i lande og 
regioner, hvor en 
betydelig del af det 
historiske område er gået 
tabt. 

Medlemsstaternes natur- 
og 
landbrugsmyndigheder. 

Forvaltningsmyndigheder 
for strategiske planer 
under den fælles 
landbrugspolitik, 
agenturer for udvikling af 
landdistrikterne. 

Landbrugere, lokale 
aktionsgrupper 

Foranstaltninger 
på kort til 
mellemlang sigt 
(inden for de 
næste 2-5 år) 
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landbruget (søjle I og søjle II i den fælles 
landbrugspolitik og andre fonde). 
–– Fremme lokalt støttede mindre projekter, der har 
til formål at genoprette eller bevare naturtypen i hele 
dens udbredelsesområde. 

–– Gennemføre overvågning og vurdering af 
resultater. 

3.2 Genskabe naturtypen i egnede 
områder (jf. 5.3). 

–– Vurdere mulighederne for genskabelse af 
naturtyper. 
–– Udarbejde og gennemføre en plan for 
genskabelse af græsland, hvor det er nødvendigt. 
Selektiv indførelse af græslandsarter via 
tørveinokulanter, såning, genplantning eller 
udstrøning af grønfoder eller hø. Sikre levering af 
regionale frø og plantemateriale til genskabelse af 
græsland. 
–– Yde teknisk bistand (jordbunds- og 
vegetationseksperter, økologer osv.) til genskabelse 
af naturtypen. 
–– Yde finansiering til genskabelse: nationale midler 
og EU-midler. 

Genskabelse i lande og 
regioner, hvor en 
betydelig del af det 
historiske område er gået 
tabt og/eller er blevet 
fragmenteret, for at opnå 
en gunstig 
bevaringsstatus. 

Medlemsstaternes natur- 
og 
landbrugsmyndigheder. 

Landbrugere, lokale 
aktionsgrupper. 

Foranstaltninger 
på kort til 
mellemlang sigt 
(inden for de 
næste 2-5 år) 

 

Mål 4: Sikre økologisk konnektivitet på tværs af 6210-naturområder, herunder ved at genoprette områder uden for Natura 2000-netværket i 
overensstemmelse med de fastlagte bevaringsmålsætninger på biogeografisk og nationalt plan 
Nøgleforanstaltninger Nødvendige aktiviteter, midler, input og 

ressourcer 
Geografisk 
anvendelsesområde  

Ansvarsområder Tidsplan  

4.1. I lyset af bevaringsmålsætningerne 
på biogeografisk og nationalt 
niveau samt på lokalitetsniveau 
indføre et program for bevaring 
af grøn infrastruktur uden for 
Natura 2000-lokaliteter, herunder 
genopretning af naturtyper i 

–– Analysere fragmenteringen af naturtyper og 
identificere kritiske områder for konnektivitet.  

–– Resultaterne af aktivitet 2.4. Analysere den rolle, 
som området uden for Natura 2000-netværket 
spiller for at mindske fragmenteringen og forbedre 
konnektiviteten for denne naturtype. 

Udpegede vigtige 
områder for 
konnektivitet på tværs 
af alle områder med 
naturtypen og 
udbredelsesområder i 

Medlemsstaternes 
naturmyndigheder, 
forvaltningsmyndigheder 
for ELFUL og EFRU. 

Foranstaltninger 
på kort til 
mellemlang sigt 
(inden for de 
næste 2-5 år) 
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forringede og tabte områder, som 
er vigtige for at sikre økologisk 
konnektivitet for naturtyper og 
tilknyttede arter (jf. 5.4). 

–– Udvikle og gennemføre en strategi, en plan eller 
et program til at forbedre den økologiske 
konnektivitet mellem naturtyper og relevante 
tilhørende artsbestande. 

alle biogeografiske 
regioner. 
 
 
 

Landbrugere, lokale 
aktionsgrupper, 
relevante  
interessenter. 

Nationale eksperter. 4.2. Gennemføre foranstaltninger til 
forebyggelse af yderligere 
fragmentering gennem 
vedligeholdelse eller genopretning 
af egnede områder. 

–– Gennemføre relevante vedligeholdelses- og 
genopretningsforanstaltninger under aktivitet 1.1, 
1.2, 1.3, 3.1 og 3.2. 

–– Yde finansiering og støtte til de foranstaltninger, 
der er nødvendige for at forebygge fragmentering og 
forbedre konnektiviteten, via nationale fonde og EU-
fonde. 

 

Mål 5: Forbedre viden, vurdering af bevaringsstatus og overvågningsordninger for naturtype 6210  
 
Nøgleforanstaltninger  Nødvendige aktiviteter, midler, input og ressourcer Geografisk 

anvendelsesområde  
Ansvarsområder Tidsplan  

5.1. Udforme og gennemføre 
harmoniserede metoder til 
vurdering af udbredelsesområde, 
areal, struktur og funktioner, 
tendenser og fremtidsudsigter, som 
gør det muligt at sammenligne 
bevaringsstatus landene imellem 
under hensyntagen til naturtypens 
variabilitet i dens naturlige 
udbredelsesområde. (jf. 6.1, 6.2, 6.3) 

–– Udveksle, drøfte og revidere fortolkningen af 
naturtypen blandt medlemsstaterne, f.eks. på 
biogeografiske seminarer og arrangementer på EU-
plan. 

–– Sammenligne og dele de metoder, der anvendes i 
medlemsstaterne, og udvikle et sæt fælles standarder 
og metoder til vurdering og overvågning af 
bevaringsstatus i alle stater, hvor naturtypen 
forekommer. 

–– Definere gunstige referenceværdier (FRV). 

Alle områder og 
udbredelsesområder for 
naturtypen. 
Biogeografiske regioner 
og lande, hvor 
naturtypen forekommer. 

Medlemsstaternes 
naturmyndigheder.  

Nationale 
eksperter. 

Foranstaltninger 
på kort og 
mellemlang sigt 
(inden for de 
næste 2-5 år). 

5.2. Udvikle standardmetoder til at 
identificere og kvantificere trusler  
og belastninger, der påvirker denne 
naturtype 
(jf. 6.1, 6.2, 6.3) 

–– Definere metoder til vurdering af trusler og 
belastninger, der påvirker naturtypen. Analysere 
tilgængelige metoder. 
–– Vedtage fælles standarder for vurdering af trusler 

og belastninger, der påvirker denne naturtype. 
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Mål 6: Fremme gennemførelsen af handlingsplanen, formidle og dele viden og erfaringer med hensyn til beskyttelse og forvaltning af naturtype 
6210 
Nøgleforanstaltninger  Nødvendige aktiviteter, midler, input og 

ressourcer 
Geografisk 
anvendelsesområde  

Ansvarsområder Tidsplan  

6.1. Udvikle en 
kommunikationsstrategi og 
fremme gennemførelsen og 
koordineringen af 
handlingsplanen.  

–– Formidle og drøfte handlingsplanen i forbindelse 
med regionale og nationale arrangementer (f.eks. 
biogeografiske seminarer og arrangementer under 
Natura 2000, landbrugsworkshops osv.). 

–– Medtage alle relevante bevaringsforanstaltninger 
for denne naturtype i den prioriterede aktionsplan 
for Natura 2000 (2021-2027). 

–– Fremme fælles mål og koordinerede tiltag i 
overensstemmelse med EU's handlingsplan for 
naturtyper (6210). 

–– Støtte den positive rolle, som ekstensivt 
husdyrbrug spiller for bevaringen af biodiversiteten, 
og videreformidle den på EU-plan. 

–– Udvikle deltagelsesbaserede mekanismer til at 
fremme inddragelse af landbrugere og bevidstgørelse 
og motivering af interessenter til at fremme 
hensigtsmæssig forvaltning af denne naturtype. 

–– Fremme uddannelse/bevidstgørelse af lokale 
myndigheder, civilsamfundsorganisationer, politiske 
beslutningstagere og andre relevante offentlige 
myndigheder og organer om betydningen af delvis 
naturligt græsland for biodiversiteten og de værdier 
og tjenester, det leverer til samfundet. 

Alle lande og regioner 
med forekomster af 
denne naturtype 

Medlemsstaternes 
naturmyndigheder. 

Nationale eksperter. 

 

Kortsigtede 
foranstaltninger 
(inden for de 
næste 2 år). 

6.2. Udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstater og regioner om 
nationale/regionale 
handlingsplaner samt erfaringer 
med forvaltning, bevaring og 
genopretning. 

–– Nedsætte ekspertgrupper til udveksling af 
erfaringer.  

–– Tilrettelægge og deltage i relevante workshops, 
biogeografiske seminarer og lignende 
arrangementer. 

Medlemsstaternes 
natur- og 
landbrugsmyndigheder.  
Agenturer for udvikling 
af landdistrikter. 

Kortsigtede 
foranstaltninger 
(inden for de 
næste 2 år). 
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–– Fremme og udbrede bedste praksis og initiativer, 
der gavner naturtypen i hele dens 
udbredelsesområde. 

Nationale eksperter. 
Landbrugere, lokale 
aktionsgrupper. 
Relevante 
interessenter.  
 

6.3. Udvikle og fremme 
forvaltningsretningslinjer og god 
praksis for forvaltning og bevaring 
af naturtypen. 

–– Fremme ekspertgrupper, workshops og 
biogeografiske arrangementer for at udvikle 
retningslinjer og fremme bedste praksis. 

–– Udvikle og distribuere retningslinjer til 
landbrugere og relevante interessenter, fremme og 
støtte deres gennemførelse. 

Kortsigtede 
foranstaltninger 
(inden for de 
næste 2 år) 

6.4. Udvikle tilsvarende tilgange i 
støtteordninger (f.eks. vedrørende 
mål og typer af tilskud, 
incitamenter osv.). 

–– Analysere finansielle behov, støtteordninger og 
incitamenter sammen med ekspertgrupper 
vedrørende finansiering i EU's 
programmeringsprocesser for finansiering. 

–– Udarbejde regionale planer. 

–– Udvikle samarbejdsprojekter. 

Kortsigtede 
foranstaltninger 
(inden for de 
næste 2 år) 
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1. INDLEDNING OG BAGGRUND 
 
I henhold til EU's handlingsplan for naturen, mennesket og økonomien (COM(2017) 198 
final) har Europa-Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne og interessenter 
forpligtet sig til at udvikle og fremme gennemførelsen af EU's handlingsplaner for to af de 
mest truede naturtyper i EU. 

Formålet med denne handlingsplan er at give vejledning om bevaring og genopretning til 
gunstig bevaringsstatus af naturtype 6210 Delvis naturlig tør græslands- og kratvegetation 
på kalkholdig bund (Festuco Brometalia) (*vigtige orkidélokaliteter), som er beskyttet i 
henhold til habitatdirektivet2. 

Denne type græsland findes på næsten hele det europæiske kontinent, fra lavland til 
bjerge, og er blandt de mest artsrige plantesamfund i Europa og indeholder et stort antal 
sjældne og truede arter. 

Denne handlingsplan henvender sig til alle, der er interesseret og involveret i bevaring og 
forvaltning af denne naturtype og i gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger for den, 
herunder statslige og ikkestatslige organisationer, lokalsamfund og interessenter, 
specialister i naturtyper osv.  

Det forventes, at handlingsplanen vil blive anvendt: 

- til udvikling af de nødvendige instrumenter på EU-plan og nationalt plan og 
iværksættelse, fremme og gennemførelse af foranstaltninger inden for rammerne af 
landbrugspolitikken (f.eks. landbrugsmiljøordninger), projekter finansieret af LIFE-
programmet og i forbindelse med andre miljøpolitikker og -foranstaltninger (f.eks. 
bekæmpelse af eutrofiering, kvælstofdeposition osv.) 

- som reference for lokalitetsforvaltere til udformning og gennemførelse af 
bevaringsforanstaltninger og som videnbase for bedre forståelse af forvaltningen af 
græsland. 

Da tørt græsland generelt har tilsvarende problemer og bevaringsbehov, kan denne 
handlingsplan desuden også anvendes til at forvalte andre græslandssamfund, som ikke 
præcist er omfattet af denne definition af naturtype. 

Kommissionen har tidligere offentliggjort forvaltningsretningslinjer for denne naturtype3. 
Denne handlingsplan supplerer og ajourfører nogle af oplysningerne i disse 
forvaltningsretningslinjer og søger at behandle alle relevante aspekter under hensyntagen 
til de forskellige situationer, der gør sig gældende i den geografiske fordeling af denne 
naturtype. 

Handlingsplanen indeholder en beskrivelse af naturtypen, dens fordeling og 
bevaringsstatus og dens forbindelser med andre naturtyper og arter, der er beskyttet i 

                                                 
2 Direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7 
3 Jf. forvaltning af Natura 2000-naturtyper: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm,  
og navnlig * Delvis naturlig tørt græsland (Festuco Brometalia) 6210: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_
grasslands.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
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henhold til EU's naturdirektiver4. I handlingsplanen undersøges de største trusler og 
belastninger, og de vigtigste foranstaltninger, der er nødvendige for at imødegå dem, 
præsenteres. De foranstaltninger, der foreslås i denne handlingsplan, tager sigte på at 
bevare og genoprette denne naturtype, hvor det er nødvendigt, men omhandler også 
behovet for at styrke viden og overvågning. 
 
1.1 Handlingsplanens geografiske anvendelsesområde  

Denne handlingsplan omfatter alle de biogeografiske områder og medlemsstater i Den 
Europæiske Union, hvor naturtypen forekommer. Ifølge referencelisterne for de 
biogeografiske regioner (ajourført i april 20185) findes naturtype 6210 i 25 medlemsstater 
og 7 biogeografiske regioner.  I nogle lande findes denne naturtype i mere end ét 
biogeografisk område, jf. nedenstående tabel.  
 
Tabel 1: Medlemsstater, hvor naturtypen (6210) findes i henhold til referencelister 

Region 
MS AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SI SK UK 

ALP  X  X  X     X  X  X     X  X X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X       X 

BLS   X                       

BOR       X  X      X  X     X    

CON X X X X X X    X  X  X  X   X  X X X   

MED        X  X  X  X      X      

PAN     X       X             X  

Akronymer for medlemsstater.  AT: Østrig BE: Belgien BG: Bulgarien CZ: Tjekkiet DE: Tyskland DK: 

Danmark EE: Estland ES: Spanien FI: Finland FR: Frankrig HR: Kroatien HU: Ungarn IE: Irland IT: Italien LT: 
Litauen LV: Letland LU: Luxembourg NL: Nederlandene PL: Polen PT: Portugal RO: Rumænien SE: Sverige SI: 
Slovenien SK: Slovakiet UK: Det Forenede Kongerige 

Akronymer for biogeografiske regioner. ALP: Alperegionen ATL: Atlantisk region BLS: Sortehavsregion BOR: 
Boreale region CON: Kontinental region MED: Middelhavsregionen PAN: Pannonisk region 

   
                                                 
4 Habitatdirektivet (92/43/EØF) og fugledirektivet (direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle, EUT 
L 20 af 26.01.2010. s. 7. 
5 Referencelister –– findes på: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-
2000-network 
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2. DEFINITION, BESKRIVELSE OG ØKOLOGISK KARAKTERISERING  

2.1. Definition og beskrivelse af naturtype 

Ifølge fortolkningsmanualen for Den Europæiske Unions naturtyper (KOM, 2013) består 
naturtype 6210 af plantesamfund, der tilhører to ordener inden for den fytosociologiske 
klasse Festuco-Brometea: steppeagtigt eller subkontinentalt græsland (Festucetalia 
valesiacae-ordenen) og græsland i mere havagtige og submediterrane områder 
(Brometalia erecti- eller Festuco-Brometalia-ordenen). I sidstnævnte skelnes der mellem 
primært tørt græsland i Xerobromion-alliancen og sekundære (delvist naturlige) halvtørt 
græsland i Mesobromion- (eller Bromion-) alliancen med Bromus erectus6.  

Vegetationstypen anses for at være en prioriteret type, hvis den rummer en vigtig 
orkidéforekomst, der: indeholder mange arter af orkidéer, eller indeholder en vigtig 
bestand af mindst en orkidé, som ikke er almindelig i landet, eller indeholder en eller flere 
arter af orkidéer, som anses for sjældne i landet. 

Bilag 1 indeholder yderligere oplysninger om naturtypedefinitionen i henhold til 
fortolkningsmanualen om EU's naturtyper og andre klassificeringssystemer (EUNIS og den 
europæiske tjekliste for vegetation). 

Græslandet i naturtype 6210 er blandt de mest artsrige plantesamfund i Europa med 
hensyn til antallet af plantearter, de understøtter pr. arealenhed, med over 80 
plantearter/m2 i mange regioner (WallisDeVries et al., 2002, Chytrý et al., 2015). 
Verdensrekorden for rigdom af plantearter i områder under 100 m2 forekommer i 
næringsfattige græsarealer, navnlig i slåede områder med halvtørt baserigt græsland 
(Brachypodietalia pinnati inden for Festuco-Brometea) (Janišová et al., 2011, Wilson et al., 
2012, Dengler et al., 2012, Chytrý et al., 2015). 

 
Plantesamfund af Bromion erecti, som vedligeholdes gennem slåning i De Hvide Karpater (Iveta 
Škodová). 

                                                 
6 Det skal dog bemærkes, at naturtype 6240* blev tilføjet i EUR25-udgaven af EU-fortolkningsmanualen 
(2003), og at den udtrykkeligt omfatter subpannonisk steppegræsland i Festucion vallesiacae-alliancen, 
som tidligere var medtaget fuldstændig under naturtype 6210. 
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Samfundstypen er kendetegnet ved en bred vifte af græsser og urter, hvor der er en i det 
mindste moderat repræsentation af kalkplanter (som foretrækker kalkholdig jord). Nogle 
arter forbindes med højtvoksende vegetation, andre med skovbræmmer og lysninger, 
mens atter andre arter er mere typiske for åbent græsland med både høj og lav vegetation. 
De mere tørre og ekstreme undertyper omfatter en mosaik af meget artsrige 
kryptogramsamfund (mos og lav), mellem de højere planter eller i små pletter med næsten 
bar jord. 

De fleste bevoksninger er af sekundær oprindelse og erstatter tidligere termofile skove og 
er resultatet af tidligere ekstensiv græsning. I Centraleuropa er nogle af disse områder med 
græsland rester af tidlige holocene stepper (Chytrý et al., 2007). Små naturlige områder 
med dette græsland opstår, hvor skoven ikke kan vokse på grund af edafiske faktorer, f.eks. 
på meget tynd jordbund omkring bare klipper eller på ustabil jord på stejle skråninger 
(Ellenberg og Leuschner, 2010), som synes at være permanente også uden græsning (f.eks. 
i Polen). 

Dette græsland indeholder et stort antal sjældne og truede arter, herunder visse 
plantearter, der er opført i bilag II til habitatdirektivet (f.eks. Pulsatilla slavica, Gentianella 
anglica). Den invertebratfauna, der er forbundet med denne naturtype, navnlig 
sommerfugle og andre hvirvelløse dyr, er også bemærkelsesværdig.  Den omfatter en 
række sommerfuglearter, der er opført i habitatdirektivet, såsom Colias myrmidon (bilag 
II) og Maculinea arion (bilag IV). Naturtypen har høj prioritet for bevaring af vilde 
bestøverarter, herunder vilde bier og andre Hymenoptera, fluer (f.eks. svirrefluer, rovfluer, 
humlefluer) samt sommerfugle og møl (jf. afsnit 2.4 om tilknyttede arter og afsnit 2.2 om 
fordele og økosystemtjenester). 

2.1.1 Udpegning af prioriterede naturtyper 

Den prioriterede naturtype 6210 "Delvis naturlig tør 
græs- og kratvegetation på kalkholdig bund Festuca 
Brometalia (*vigtige orkidélokaliteter)" i 
Middelhavsområdet er usædvanligt rig på orkidéer af 
slægterne Ophrys, Orchis, Neotinea og Serapias. 

Nogle græslandssamfund i Karpaterne er også 
berømte for deres orkidérigdom, og omkring 20 
orkidéarter forekommer i denne naturtype 
(Jongepierová, 1995). 

I Letland betragtes denne type græsland som en 
prioriteret naturtype, når det rummer nogle af 
følgende orkidéarter: Orchis militaris, O. ustulata, O. 
morio, O. mascula, (Auniņš, 2013). 

Vanskeligheden ved at udpege prioriterede 6210*-
naturtyper kan hænge sammen med 
orkidébestandenes midlertidige karakter i nogle 
områder. I Irland blev der f.eks. registreret et 
imponerende antal Ophrys apifera og Ophrys 
insectifera et år på en lokalitet i forbindelse med en 
undersøgelse af delvist naturligt græsland, mens der i 

 

Ophrys apifera (Ján Šeffer) 
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de efterfølgende år kun blev fundet få eller slet ingen 
orkidéer (O'Neill et al., 2013). 

Faren ved at udpege nogle områder som den orkidérige prioriterede naturtype 6210* og 
andre som den ikkeprioriterede naturtype 6210 er, at sidstnævnte rent faktisk kan være 
orkidérige lokaliteter, der gennemgik en "hvileperiode" i orkidéblomstringen. 

Tilgangen til overvågning og forvaltning af de to varianter af denne naturtype kunne være 
baseret på forsigtighed og være altomfattende, hvor alle lokaliteter behandles som 
potentielle orkidérige 6210*-lokaliteter og forvaltes i overensstemmelse hermed, eller 
man kunne anlægge en "vent-og-se-"-tilgang, hvor 6210*-lokaliteter først identificeres 
efter flere på hinanden følgende år med overvågning. Faren ved sidstnævnte tilgang er, at 
vigtige orkidéområder er mere sårbare over for forringelse på grund af de negative 
virkninger af indtrængen af krat og nedlæggelse på orkidéfrøenes spireevne, og at sådanne 
områder kan gå tabt på grund af uhensigtsmæssig forvaltning eller manglende forvaltning, 
inden man får øjnene op for deres sande betydning. 

2.1.2 Dynamiske faser med successive afgrøder 

Krat og træbevoksning, som udvikler sig, når forvaltningen lempes, betragtes også som en 
del af naturtype 6210.  

Fortolkningen og kortlægningen af naturtypen i mosaikken med samfund i bryn af 
termofile skove og termofilt krat er generelt problematisk. Sådanne mosaikker er meget 
almindelige, undertiden som følge af successive afgrøder. I EU's håndbog i fortolkning af 
naturtyper anbefales en temmelig bred fortolkning af naturtype 6210, herunder også visse 
former for bræmmer med høje urter (f.eks. Geranion sanguinei), som vigtige tilflugtssteder 
for termofile plantearter og indtrængen af vegetation i forbindelse med dette græsland. 

2.1.3 Forskelle mellem lande og regioner. Fortolkningsproblemer 

Naturtype 6210 omfatter en lang række græslandssamfund, der generelt tilhører den 
fytosociologiske klasse Festuco-Brometea. I Frankrig anerkendes f.eks. 39 undertyper 
(Besettitti et al., 2005). 

På grund af manglen på internationalt standardiseret kendskab til denne type vegetation 
er der i fortolkningsmanualen for EU's naturtyper (KOM, 2013) taget hensyn til følgende 
naturtyper: 

- 6210 Delvis naturlig tør græslands- og kratvegetation på kalkholdig bund og 6210* 
(*vigtige orkidélokaliteter)  

- 6240 * Subpannonisk steppeagtigt græsland og  
- 6250 * Pannonisk løss med steppeagtigt græsland.  

Disse naturtyper blev defineret ved en kombination af to kriterier, nemlig i) forekomsten 
af fytogeografisk betydningsfulde (sub-)kontinentale og pannoniske arter og ii) typen af 
geologisk bund. Indholdet af disse tre enheder overlapper imidlertid i høj grad hinanden, 
hvilket gør det vanskeligt at anvende dem inden for naturbeskyttelse og videnskabelig 
praksis. På grundlag af florasammensætningen er det undertiden vanskeligt at skelne 
mellem, hvilken naturtype græslandet i Festucion valesiacae-alliancen tilhører. Dette har 
ført til forskellige fortolkninger af den samme naturtype i forskellige EU-medlemsstater 
(Mucina et al., 2016). 
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Klassificeringen af et bestemt græsland som naturtype 6210 eller 6240* er ikke altid 
entydig7. Dette problem opstår f.eks. ved den polsk-tyske grænse (den nedre Odra-dal). I 
Polen besluttede man slet ikke at medtage 6240* på den nationale referenceliste, således 
at alt termofilt græsland er klassificeret som 6210. På den tyske side af samme dal er meget 
tilsvarende græsland klassificeret som 6240*. Det betyder, at det tyske græsland har høj 
naturtypeprioritet, mens dette ikke gælder for det polske græsland. Eksperter sætter 
spørgsmålstegn ved sammenhængen mellem den polske tilgang og nabolandenes 
(Jermaczek, 2008, Jermaczek-Sitak, 2012, Barańska et al., 2014b).  

Frankrig og Italien har en forskellig fortolkning af det subkontinentale steppeagtige 
græsland Stipo capillatae-Poion carniolicae, der betragtes som en del af naturtype 6210 i 
Frankrig, mens det i Italien medtages under naturtype 6240*. 

Klassificeringen af centraleuropæisk tørke- og varmetålende steppeagtigt græsland på 
naturtypens lokalitet er ikke ensartet og klar i Slovakiet, Rumænien og i de 
omkringliggende lande.  

I Nordøsteuropa befinder denne naturtype sig i den nordlige del af sit udbredelsesområde, 
og størstedelen af de typiske arter, i henhold til hvilke naturtype 6210 er beskrevet i 
fortolkningsmanualen for EU's naturtyper, er ikke til stede. Dette kan også skabe 
fortolkningsproblemer. 

Desuden har forskelle i flora mellem forekomster af visse naturtyper med tørt græsland i 
henholdsvis Middelhavsområdet og tempererede områder ofte resulteret i 
fejlfortolkninger og vanskeligheder med at henføre visse bevoksninger til den korrekte 
kategori (Apostolova et al., 2014).  

Bilag 1 indeholder mere detaljerede oplysninger om fortolkningen og definitionen af 
denne naturtype i henhold til forskellige klassificeringssystemer. 
 
2.1.4 Konklusioner og anbefalinger 

 Det vil være vigtigt at udbrede og revidere fortolkningen af naturtypen blandt landene 
ved biogeografiske seminarer og relevante arrangementer på EU-plan. Det er 
usandsynligt, at man kan nå frem til en ensartet fortolkning på tværs af 
medlemsstaterne, men ikke desto mindre bør medlemsstaterne og de nationale 
eksperter være opmærksomme på andre landes fortolkninger. Udveksling af 
grundlæggende data, der illustrerer identifikationen af naturtypen, såsom 
fytosociologiske data, beskrivelser af lokaliteter og fotografier, bør fremmes. Der kan 
fastsættes standarder for en sådan dataudveksling på EU-plan. Det vil også være en 
fordel, at dette spørgsmål drøftes på fælles seminarer mellem biogeografiske regioner 
(ikke kun en for en). 

 Det synes desuden at være tilrådeligt med en revision af definitionen af 6210 og 6240 
i fortolkningsmanualen for EU's naturtyper.  

                                                 
7 I EU's fortolkningsmanual overlapper definitionen af denne naturtype (6210) delvist med 
definitionen af naturtypen subpannonisk steppeagtigt græsland (6240*), eller i det mindste er sondringen 
mellem disse to typer ikke tilstrækkeligt klar. Naturtype 6240* blev tilføjet efterfølgende under EU's 
udvidelsesproces uden at rette op på overlapningen med den uændrede definition af naturtype 6210.  
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 Da naturtypen ofte er et element i dynamiske plantemosaikker, bør der tages hensyn 
til den bredere rumlige kontekst (dvs. hele mosaikken) i forvaltningsplanlægningen. 
Planlægning af bevaring af naturtyper bør normalt ikke begrænses til de resterende 
områder med naturtype 6210.  
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2.2 Miljømæssige krav 

Denne naturtypes strukturelle og floramæssige karakteristika er stærkt påvirket af 
klimatiske faktorer, topografiske forhold, jordbundsforhold og forvaltningspraksis. Det er 
afgørende at forstå de vigtigste miljømæssige krav, som kan variere på nationalt og lokalt 
plan, for at der kan indføres bevaringsforanstaltninger med henblik på at sikre en gunstig 
bevaringsstatus for naturtyperne, således som det kræves i habitatdirektivets artikel 6, stk. 
1.  

2.2.1 Jordbund (herunder adgang til vand og næringsstoffer) 

Jordbunden anses for at være den vigtigste bestemmende faktor for sammensætningen af 
plante- og dyrearter i denne naturtype. Vandindholdet i jorden er blandt de vigtigste 

økologiske faktorer bag variabiliteten i vegetationen i Festuco-Brometea-klassen. 

Generelt findes denne klasse af tørt græsland på tør, veldrænet jord, hvor jordbunden 
ligger mellem neutral til basisk. Det kan findes på tynd eller dyb jordbund, på kalkholdigt 
grundfjeld og kalkstensplateauer, sandjord med et meget lille indhold af carbonat og 
neutral reaktion.  

Visse typer af tørt græsland udvikler sig også på næringsfattig, sur jord (Chytrý et al., 2007) 
og kan desuden i sjældne tilfælde forekomme på meget basisk vulkansk klippegrund 
(Škodová et al., 2014) eller sjælden kalkholdig jord med frembrud af vulkansk klippe 
(Badberg i Tyskland). 

De vigtigste faktorer for forekomsten af denne naturtype er lavt næringsstofindhold og 
perioder med tørke i jordbunden om sommeren i Mellem- og Nordeuropa. På den anden 
side kan disse samfund i et middelhavsklima normalt kun eksistere på jord med ekstra 
jordfugtighed (grundvand) eller i bunden af dale (f.eks. i Spanien). Hyppigere tørke om 
sommeren og jorderosion kan føre til drastiske ændringer i struktur og 
florasammensætning til fordel for tørketolerante etårige arter (f.eks. i Italien). 

2.2.2 Topografi 

Disse typer af græsland forekommer hovedsagelig i lav til moderat højde i Mellem- og 
Nordeuropa (f.eks. 200-400 m), mens de kan ligge højere i Sydeuropa, f.eks. i Spanien 
(højden kan variere mellem 400 og 2 000 m), Italien, Tyskland og Rumænien (findes i 
bjergområder i Alperegionen mellem 300 og 800 m). 

Naturtypen kan findes på åbne, flade områder, skråninger eller let skrånende områder på 
syd- eller vestvendte termofile lokaliteter (f.eks. i Slovakiet, Luxembourg og Polen), på 
skråninger i floddale, alluviale terrasser i stor højde og i solrige skovbræmmer (Litauen).  

2.2.3 Klima 

Et vedvarende fald i nedbør og/eller temperaturer over en længere periode kan ændre 
florasammensætningen, hvilket fører til ændringer i de tilknyttede dyrearter.  
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2.3 Tilhørende naturtyper 

Andre naturtyper er forbundet med eller i kontakt med 6210 og kan påvirke forvaltningen 
af denne. Nogle naturtyper er forbundet med 6210 med hensyn til dynamik og økologisk 
succession eller danner naturtypemosaikker.  

Eftersom de økologiske forhold i tørt græsland har en konstant gradient, er vegetationen i 
naturtype 6210 ofte ved at overgå til andre vegetationstyper, herunder klitter (f.eks. 2130 
* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), naturtyper med 
krat (40A0 * Subkontinentale peripannoniske krat , 5130 Enekrat (Juniperus communis-
vegetation), adskillige former for græsland og enge (6110*, 6120*, 6230*, 6240*, 6270*, 
6280*, 62A0 og 6410), alkaliske kær (7230), og de kan udgøre en integrerende del af den 
komplekse naturtype kalkstensplateauer (8240*). Bilag 1 indeholder yderligere 
oplysninger om de naturtyper, der kan forbindes med eller er i kontakt med 6210. 

Blandt de beslægtede naturtyper, der kan danne mosaikker, finder man også termofile 
bræmmesamfund (f.eks. Geranion sanguinei) og en række forskellige tørre skovnaturtyper 
som 9150, 9170, 91G0 og visse mediterrane, dakiske og illyriske ege-avnbøge-skove, 
herunder naturlige "steppeagtige" mosaikker, hvor trævæksten grænser op til de termofile 
egeskove Quercetalia pubescentis. 
 

 
Juniperus communis subsp. communis på tørt græsland på kalksten i Niederösterreich (Stefan 
Lefnaer) 
 

2.4 Tilhørende arter 

Nogle arter fra bilag II, IV og V til habitatdirektivet og bilag I til fugledirektivet har en stærk 
tilknytning til denne naturtype, og bevaringen af dem kan kræve en særlig forvaltning. 
Denne naturtype er særlig vigtig for hvirvelløse dyrearter, herunder bestøvere, såsom 
mange Hymenoptera aculeata, flyvetaksoner og sommerfuglearter. Nogle af relevante 
arter er nævnt nedenfor.  
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Planter 

Delvis tørt græsland er rigt på sjældne og beskyttede plantearter, herunder tre arter, der 
er nævnt i bilag II til habitatdirektivet: 

Gentianella anglica (tidlig ensian) er en sjælden etårig plante, der er endemisk i Det 
Forenede Kongerige. Den findes på kalkholdigt græsland, hovedsagelig på stejle, 
sydvendte skråninger, som får sollys i længere tid, og hvor jordlaget er meget tyndt (2-
5 cm), og derfor er frugtbarheden meget lav (WCC, 1999). På de fleste lokaliteter hører 
vegetationen ind under naturtype 6210. Den vokser på bar jord eller i tyndt græs, der 
holdes åbent ved hjælp af en kombination af græsning og nedtrampning af husdyr på 
tynde, tørre jorder. I tæt græs bliver den overskygget og er ude af stand til at konkurrere 
med andre kraftigere arter. Der er sket et markant fald i G. anglica siden 1970, 
hovedsagelig på grund af pløjning og gødskning af gammelt kalkgræsland og ophør af 
græsning på det resterende græsland. 

Pulsatilla slavica* er endemisk i de vestlige Karpater i Polen og Slovakiet og er opført som 
en prioriteret art i bilag II til habitatdirektivet. I Slovakiet findes planten på græsklædte 
klippeskråninger og i gamle fyrreskove, sjældent også i bøgeskove på kalksten og dolomit 
fra bakkede områder til det subalpine vegetationsbælte. Polen har anført plukning af 
denne plante som en alvorlig trussel. I Slovakiet er den truet af tab af levesteder som følge 
af overvækst eller skovrejsning (hovedsagelig Pinus sylvestris og P. nigra), jorderosion og 
nedtrampning omkring turiststier, plukning af planter og stenbrud (Mereďa og Hodálová, 
2011). 

Himantoglossum adriaticum er en sjælden europæisk endemisk orkidé, som er truet i 
mange lande. Den vokser på kalkholdig jord på naturligt og delvis naturligt, tørt og mesofilt 
græsdække eller i åbne skovområder og er begrænset til en lille region langs 
Adriaterhavskysten i Central- og Sydøsteuropa. H. Adriaticum vokser oftest på græsland, 
der kan karakteriseres som den sekundære successionsfase for vegetationsklassen 
Festuco-Brometea (Bódis et al., 2018). Den er udsat for adskillige trusler, herunder 
intensivering af landbrug, skovforvaltning, nedlæggelse af landbrug, invasive arter og 
plukning. Den forekommer i beskyttede områder i hele dens udbredelsesområde, og det 
anbefales fortsat at overvåge populationerne (Dostalova et al., 2013). 
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Himantoglossum adriaticum (Mário Duchoň)  
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Fugle 

Disse områder med græsland udgør et levested for mange truede eller sjældne fuglearter, 
herunder mange, der er opført i bilag I til fugledirektivet. Flere rovfugle som Falco 
biarmicus (lannerfalk), Pernis apivorus (hvepsevåge), Circaetus gallicus (slangeørn) og 
Circus pygargus (hedehøg) anvender disse græsarealer som jagtområder i yngletiden, og 
det er derfor vigtigt at sikre tilstedeværelsen af deres byttedyr såsom mindre pattedyr og 
hønsefugle. En rigelig fødemængde et centralt krav for rovfugle, der overvintrer på tørt 
græsland. Alle disse rovfugle kræver store, åbne områder til jagt med en passende højere 
vegetation til redepladser (Croft og Jefferson, 1999). 

Mange spurvefugle, herunder Emberiza hortulana (hortulan), Sylvia nisoria (høgesanger), 
Lullula arborea (hedelærke) og Lanius collurio (rødrygget tornskade) anvender denne 
naturtype til at bygge rede og yngle og er blevet voldsomt påvirket af ændringer i 
landbrugspraksis. Andre bilag I-fugle, der yngler på dette græsland, omfatter Burhinus 
oedicnemus (triel) og Calandrella brachydactyla (korttået lærke).  

Denne naturtype er også vigtig for andre fuglearter som Lanius excubitor (stor tornskade), 
Emberiza cia (klippeværling), Emberiza citronella (gulspurv) og Caprimulgus europaeus 
(natravn). 

Tab, fragmentering og forringelse af levesteder som følge af ændringer i landbruget har en 
direkte indvirkning på fuglearterne. Manglende forvaltning som følge af nedlæggelse af 
landbrug eller intensivering af landbruget, herunder øget brug af pesticider, kunstgødning 
og gylle, resulterer i et lavere antal hvirvelløse dyr. Reduceret tilgængelighed til denne 
vigtige vinterfødekilde har ført til et omfattende og vedvarende fald i EU's 
udbredelsesområde for disse fuglearter. Desuden fører menneskers forstyrrelse af fuglene 
i yngletiden til avlssvigt. 
 
Hvirvelløse dyr 

Naturtype 6210 har høj prioritet for bevaring af vilde bestøverarter, herunder vilde bier og 
fluer samt sommerfugle og møl. Mange bier, hvepse, græshopper, fårekyllinger, rovfluer 
(Asilidae), svirrefluer (Syrphidae), humlefluer (Bombyliidae) og andre insekter og 
edderkopper er typiske for denne naturtype, og derfor er en række forskellige kødædende 
og parasitære hvirvelløse arter også typiske arter.  

Kalkholdigt græsland er særligt rigt på myrearter, da de foretrækker varme, tørre 
lokaliteter på spredt eller stenet græsbund. Denne naturtype har også en rig 
jordbundsfauna — små leddyr, nematoder, insektlarver og regnorme. Afgræsset græsland 
(græsningsarealer) har en mangfoldighed af saprofage (der lever af rådnende organisk 
materiale) hvirvelløse dyr (insekter, mider, nematoder), som er afhængige af 
dyreekskrementer fra græssende dyr.  

Disse græsarealer udgør også en vigtig nektar- og pollenressource for mange mere 
generalistiske insekter. I blomstringsperioden rummer græsarealer en stor mangfoldighed 
af sommerfugle og andre antrofile (blomsterbesøgende) insekter — biller, bier og hvepse, 
tordenfluer, svirrefluer og andre fluer. En undersøgelse, hvor man sammenholdt data om 
fordeling og nektarproduktivitet for forskellige blomstrende arter i Det Forenede 
Kongerige (Baude et al., 2016), viste, at kalkholdigt græsland er en af de naturtyper, der 
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producerer den største mængde nektar pr. arealenhed fra de mest forskelligartede 
plantekilder. 

De sommerfuglearter, der er knyttet til denne naturtype, er bemærkelsesværdige og 
omfatter en række arter med særlige miljøkrav. Tørt kalkholdigt græsland er den mest 
artsrige naturtype for sommerfugle i Europa (van Swaay, 2002, 2006). Ud af de 576 arter, 
der er indberettet som hjemmehørende i Europa, nævnes 274 (48 %) som forekommende 
på tørt kalkholdigt græsland, endnu flere end på alpint og subalpint græsland (hvor der er 
rapporteret om 261 arter) (WallisDeVries og Van Swaay, 2009). 24 af disse 274 
sommerfuglearter (16 %) er endemiske og begrænset til Europa. Af de 71 arter, der 
betragtes som truede i Europa, findes 37 (52 %) på kalkholdigt græsland. Typiske arter 
omfatter mange arter af sværmere (Zygaena) og bredpander Hesperiidae og store 
farvestrålende sommerfugle som svalehale (Papilio machaon) eller sydeuropæisk 
svalehale Iphiclides podalirius). 

Karakteristiske sommerfuglearter på 
kalkholdigt græsland omfatter 
habitatdirektivets arter Colias myrmidon 
(bilag II og IV) og Maculinea arion (bilag IV), 
som begge er stærkt truede.  

Colias myrmidone anses for at være det 
værste eksempel på tilbagegang for en 
sommerfugl på europæisk plan. Den er 
allerede forsvundet fra de fleste lande inden 
for EU's udbredelsesområde, og hvis der ikke 
straks træffes foranstaltninger, vil arten 
forsvinde fra Europa. Man bør overveje at 
genindføre denne art i alle de lande og 
regioner, hvor den er blevet udryddet i de 
seneste år, forudsat at der genoprettes et 
tilstrækkeligt levested i henhold til EU's 
handlingsplan for arter (Marhoul og Olek 
2012). 

 
   Colias myrmidone (Ľ Víťaz) 

Parnassius apollo forbindes med denne naturtype i den boreale region, hvor den 
forekommer i lavtliggende græsland8. I Kroatien findes Proterebia afra dalmata 
(mangeplettet bjergrandøje) i denne naturtype, og i Sydøsteuropa er Pseudophilotes 
bavius (salvieblåfugl) typisk for denne naturtype. Tørt kalkholdigt græsland anses også for 
ynglehabitater for Euphydryas aurinia (hedepletvinge) og Lycaena dispar (stor ildfugl) 
(Rūsiņa, 2017).  

Tørt kalkholdigt græsland er vigtige levesteder for mange Hymenoptera acueata såsom 
vilde bier, hvepse og savhvepse. De fleste solitære bier er specialiserede i bestemte 
plantearter som en kilde til pollen, og mange er specialiserede i arter på kalkholdigt 
græsland. I Det Forenede Kongerige kan disse levesteder f.eks. huse over 80 arter, hvoraf 
14 er stærkt knyttet til levestedet (Falk, 2015). Nogle biarter er afhængige af enkelte 
plantefamilier eller slægter, der er typiske for kalkholdigt græsland, f.eks. Melitta 

                                                 
8 Butterfly Conservation Europe foreslog, at denne art tilføjes som en typisk art for naturtypen ved Boreal 
Biogeographical Seminar (2012). I Alperne og de dermed forbundne bjergkæder forekommer den kun på 
subalpine lokaliteter mellem 750 meter og 2 000 meter i naturtypen 6170. 
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dimidiata på Onobrychis sp. og Andrena hattorfiana på Knautia arvensis. Disse bier har en 
meget tæt forbindelse, fordi de er afhængige af det indsamlede pollen til at forsyne deres 
bo. Et betragteligt antal fluer (Diptera) hører også til de typiske arter, der er tilpasset de 
tørre betingelser, f.eks. humlefluer (Bombylidae), flere svirrefluer (Syrphidae: arterne 
Merodon, Eumerus, Paragus, Pipizella), rovfluer (Asilidae), som kræver varme og solrige 
forhold, der ofte er kendetegnende for bakket kalkholdigt græsland. Humlefluer og bier 
kræver en åben heterogen græslandsstruktur på mikroplan (5-10 cm). En monoton 
græsbundsstruktur er ikke velegnet til jordbier eller rovinsekter som f.eks. myrer og 
sandspringere (Cicindelinae). 

Mange sjældne græshoppearter såsom Saga pedo, Gomphocerippus rufus og Stenobothrus 
lineatus er også knyttet til disse græsarealer (Alexander, 2003, Sardet et al., 2015), og det 
samme gælder fårekyllinger som Gyrillus campestris. 

Se afsnit 5.1.3 for en diskussion af forvaltningskravene for hvirvelløse dyr. 

Krybdyr 

Blandt de krybdyr, der er knyttet til denne naturtype i visse dele af deres 
udbredelsesområde, finder man: Coronella austriaca (glatsnog), Zamenis longissimus 
(æskulapsnog), Hierophis viridiflavus (gulgrøn pilsnog), Lacerta agilis (markfirben), Lacerta 
bilineata (vestligt smaragdfirben) og Podarcis muralis (murfirben) (Bensettiti et al., 2005). 

Pattedyr 

Nogle pattedyrsarter er typiske for denne 
naturtype, navnlig små gnavere. Den europæiske 
sisel (Spermophilus citellus), der er opført i bilag II 
og IV i habitatdirektivet, har brug for kort græs 
(10-20 cm), normalt på tørt græsland og stepper. 
Disse forhold kan gå tabt, når græsning ophører, 
og græsset bliver groft, og området springer i 
buskads (Janák et al., 2013).  

 
  Europæisk sisel (Michal Ambros) 

2.5 Økosystemtjenester og -fordele 

Kalkholdigt græsland indebærer store fordele for samfundet (såsom produktion og 
beskæftigelse), miljøet og biodiversiteten, selv om disse fordele ikke altid anerkendes og 
forstås. Dette græsland anvendes i vid udstrækning til græsningsarealer for husdyr i hele 
EU, hvilket skaber indtægter til lokalsamfundene i hele deres udbredelsesområde. De 
økosystemtjenester og -fordele, som naturtypen leverer, omfatter bestøvning, 
forebyggelse af jorderosion, kulstofbinding samt æstetiske og rekreative værdier.  

Som det fremgår af det foregående afsnit, er disse græsområder vigtige levesteder for 
mange EU-beskyttede arter (planter, fugle, sommerfugle, krybdyr og pattedyr) og for 
andre græssende vilde dyr såsom hjorte og gnavere. Naturtype 6210 har høj prioritet for 
bevaring af vilde bestøverarter, navnlig vilde bier, men også såvel fluer som sommerfugle 
og møl. 

Det gælder desuden, at mens jordbunden under stærkt forvaltede afgrøder er 
næringsfattig ved kulstofbinding, kan græsarealer binde 0,3-0,6 ton kulstof pr. hektar om 
året (DEFRA, 2007). 
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Tørt græsland og stepper er hjemsted for forfædre eller nære slægtninge til flere af vores 
meget anvendte urter (såsom vild basilikum, vild merian og vild timian), løg, adskillige 
krydderier og lægeurter (EEA, 2001). 

Naturtype 6210 er tydeligvis artsrig (blomstrende planter, insekter og rovfugle) og har 
ligeledes store rekreative værdier. Denne type græsland har længe været et vigtigt træk i 
landskabsmalerier og værdsættelsen af landskaber.  
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2.6 Geografisk fordeling 

2.7.1. Areal indberettet af medlemsstaterne 

Naturtypen findes i 25 lande og 7 biogeografiske regioner9. Alle medlemsstater har 
indberettet det nuværende udbredelsesområde og det areal, der er dækket af denne 
naturtype (i henhold til rapporteringsforpligtelserne i artikel 17 i habitatdirektivet10). Det 
samlede indberettede areal i 2013 udgjorde 16 732 km2. Tendensen for overfladeareal 
blev rapporteret som faldende i næsten halvdelen af vurderingerne. Det største areal med 
naturtypen findes i Middelhavsområdet, mens udbredelsesområdet er størst i den 
kontinentale region. 

  

Figur 2: Overfladeareal (km2) og udbredelsesområde for 6210 i de enkelte biogeografiske regioner: 
Alperegionen (ALP), atlantisk region (ATL), sortehavsregion (BLS), boreale region (BOR), 
kontinental region (CON), middelhavsregionen (MED) og pannonisk region (PAN).  
 

Selv om naturtypen findes i 25 lande, ligger næsten 90 % af det indberettede areal i fem 
lande (IT, FR, RO, ES og BG).  

                                                 
9 Ifølge EU's referencelister. https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2 
10 Alle medlemsstater (undtagen Kroatien) har indberettet artikel 17-datasæt, der indeholder tabeldata for 
perioden 2007-2012: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-
directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Det skal påpeges, at der her er 
problemer med datakvaliteten i artikel 17-rapporterne, hvorfor oplysningerne i denne handlingsplan, som 
er baseret på disse data, skal tages med forbehold og betragtes som vejledende. 
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Italien indberettede det største overfladeareal for 6210 (6 407 km2) i perioden 2007-2012 
efterfulgt af Frankrig (3 028 km2), Rumænien (2 200 km2), Spanien (1 915 km2) og 
Bulgarien (1 258 km2). 

 
Figur 4: Overfladeareal (km2) for naturtype 6210 i medlemsstaterne  

 
Figur 5: Areal for udbredelsesområdet (km2) for 6210 i medlemsstaterne  
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Figur 6: Areal (km2) for 6210 opdelt pr. medlemsstat i de enkelte biogeografiske regioner (jf. 
artikel 17-rapportering for perioden 2017-2012) 

2.6.1. Tendensen for overfladeareal 

Tendensen for overfladeareal blev rapporteret som faldende i næsten halvdelen af 
vurderingerne i perioden 2007-201211. Tendensen var kun stigende i 4 % af vurderingerne 
(BE i regionerne ATL og CON). Der manglede oplysninger om tendensen for 
overfladearealet i 16 % af vurderingerne (BG i regionerne ALP, BLS og CON og ES i MED-
regionen, LU i CON-regionen og PL i regionerne ALP og CON).  
 

  

Figur 7. Tendens for arealet med naturtype 6210: 
antal indberettede vurderinger i hver tendenskategori 

                                                 
11 Der blev indberettet i alt 45 vurderinger for naturtype 6210 i 24 medlemsstater og 7 regioner (Kroatien 
indsendte ikke nogen rapporter i perioden 2007-2012) og 7 regioner. 
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2.6.2 Fordeling af naturtype 6210 i Natura 2000 

Omkring 57 % af den samlede overflade af denne naturtype i EU er omfattet af Natura 
2000-netværket.  

Naturtypen rapporteres at have en betydelig forekomst12 i 4 437 Natura 2000-lokaliteter. 

Den region, hvor 6210 forekommer på det største antal Natura 2000-lokaliteter, er den 
kontinentale region. Over 50 % af de lokaliteter, der omfatter denne naturtype i denne 
region, ligger i Tyskland, Italien og Frankrig.  

Det anslåede areal med naturtype 6210, der er omfattet af netværket, er imidlertid størst 
i det mediterrane biogeografiske område.  

Italien har det største areal med naturtype 6210, der er omfattet af Natura 2000, men når 
man ser på antallet af lokaliteter, hvor naturtypen forekommer, har Tyskland generelt 
mange områder med et lille areal med denne naturtype, og den gennemsnitlige størrelse 
af lokaliteterne er meget lille. Andre medlemsstater som f.eks. Bulgarien har kun få 
lokaliteter, men har et stort areal med naturtypen. 

 

 

Figur 9: Samlet areal med 6210 i Natura 2000 i hver medlemsstat 

 

                                                 
12 Uden at medtage de lokaliteter, hvor naturtypen indberettes med repræsentativitet D: ikke væsentlig 
forekomst. 
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Figur 10. Antal Natura 2000-lokaliteter, hvor 6210 forekommer i hver medlemsstat 

 
Procentdelen af arealer med naturtypen, der er omfattet af Natura 2000, er også blevet 
anslået for hver medlemsstat i de enkelte biogeografiske regioner ud fra oplysningerne i 
artikel 17-datasættet udledt af det indberettede samlede areal med naturtypen og arealet 
inden for Natura 2000 (jf. tabel 4 nedenfor). 
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Tabel 4. Areal og andel af naturtype 6210 i Natura 2000 (fra artikel 17-datasættet, 2013) 

BioGeo-region 
Medlems-
stat 

6210 – 
Samlet 
areal 
(km2) 

6210 – Areal 
under Natura 
2000 (km2) % i Natura 

2000 

ALP AT 25,00 15,00 60 

ALP BG 177,00 173,68 98 

ALP DE 28,00 23,12 83 

ALP ES 522,00 227,00 44 

ALP FR 550,00 295,14 54 

ALP HR ITR  ITR ITR 

ALP IT 1 173,00 418,78 36 

ALP PL 2,00 2,00 100 

ALP RO 900,00 800,00 89 

ALP SE 1,00 0,20 20 

ALP SI 66,00 48,00 73 

ALP SK 154,00 100,00 65 

ALPIN   3 598,00 2 102,92 58 % 

ATL BE 0,20 0,17 86 

ATL DE ITR 1,94 ITR 

ATL DK 4,10 1,00 24 

ATL ES 508,91 375,00 74 

ATL FR 1 500,00 332,00 22 

ATL IE 14,29 9,58 67 

ATL NL 0,50 0,50 100 

ATL UK 506,47 336,87 67 

ATLANTISK   2 534,47 1.057,06 42 % 

BLS BG 109,61 93,01 85 

SORTEHAVS   109,61 93,01 85 % 

BO EE 50,00 32,00 64 

BO FI 1,40 0,50 36 

BO LT 40,00 7,90 20 

BO LV 30,00 18,00 60 

BO SE 140,00 32,00 23 

BOREAL   261,40 90,40 35 % 

CON AT 25,00 13,00 52 

CON BE 4,06 4,00 99 

CON BG 972,09 902,66 93 

CON CZ 139,30 64,85 47 

CON DE 347,54 243,06 70 

CON DK 41,00 12,00 29 

CON FR 600,00 345,00 58 

CON HR ITR ITR ITR 

CON IT 1 218,47 509,18 42 
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CON LU 3,10 1,86 60 

CON PL 30,00 30,00 100 

CON RO 1 300,00 1 200,00 92 

CON SE 69,00 57,00 83 

CON SI 65,00 34,00 52 

KONTINENTAL   4 814,56 3 416,61 71 % 

MED ES 883,55 396,00 45 

MED FR 378,00 378,00 100 

MED HR ITR ITR ITR 

MED IT 4 015,25 1 557,46 39 

MED PT ITR 284,00 ITR 

MIDDELHAVS   5 276,80 2 615,46 50 % 

PAN CZ 8,92 4,10 46 

PAN HU 85,00 78,00 92 

PAN SK 43,66 35,00 80 

PANNONISK  137,58 117,10 85 % 

I ALT EU 16 732,42 9 492,56 57 % 
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3. BEVARINGSSTATUS, TRUSLER OG BELASTNINGER 

3.1 Bevaringsstatus og tendenser 

Bevaringsstatus er ugunstig og for nedadgående i det meste af naturtypens 
udbredelsesområde ifølge medlemsstaternes rapportering i henhold til artikel 17 i 
habitatdirektivet.  
Bevaringsstatus inden for Natura 2000-netværket er bedre end udenfor (35 % af arealet 
med naturtypen i Natura 2000 har høj bevaringsstatus, omkring 55 % har god 
bevaringsstatus, og under 10 % har mindre end god bevaringsstatus).  
Anvendelsen af harmoniserede metoder vil gøre det muligt at foretage bedre 
sammenligninger af vurderingerne af bevaringsstatus, i det mindste mellem lande, der 
tilhører samme biogeografiske region. 

Oplysningerne i dette afsnit er hovedsagelig baseret på data, som medlemsstaterne har 
indberettet for perioden 2007-2012, og som indgår i artikel 17-datasættet13. Nogle data 
fra de seneste rapporter fra medlemsstaterne i 2019 om bevaringsstatus og tendenser, der 
er indberettet for perioden 2013-2018, er også medtaget. Det skal dog bemærkes, at disse 
data, som i øjeblikket er tilgængelige fra Det Europæiske Miljøagentur14, stadig kan kræve 
en vis revision. 

Metoden, der anvendes til vurdering af bevaringsstatus, er baseret på data fra forskellige 
kilder. Ideelt set burde dataene have været indsamlet i rapporteringsperioden ved hjælp 
af sammenlignelige metoder i alle medlemsstater. Medlemsstaterne har imidlertid 
anvendt data, der er indsamlet til forskellige formål og over forskellige tidsperioder. I 
mange tilfælde foreligger der ikke egnede data, og der er blevet anvendt ekspertudtalelser 
for at kunne foretage vurderinger. 

3.1.1 Bevaringsstatus i de biogeografiske regioner 

Bevaringsstatus var ugunstig i alle de biogeografiske områder i den foregående 
rapporteringsperiode (disse data er endnu ikke udarbejdet for den seneste periode). 
Tendensen for arealet var for det meste ugunstig, og parametrene med den dårligste 
bedømmelse var fremtidsudsigter, struktur og funktioner. Disse vurderinger viste, at 
naturtypen er forringet og forventedes at blive endnu mere forringet på biogeografisk 
niveau fremover. 

Tabel 5: Bevaringsstatus og tendenser for 6210 efter biogeografisk region (2007-2012)  

Region Interval Område Struktur 
og 
funktion 

Fremtids-
udsigter 

BS 
2007-2012 

Tendens for 
BS 

Tidligere BS 
(2001-2006) 

ALPIN U1 U1 U1 U1 U1 - XX 

ATLANTISK GU U2 U2 U2 U2 - U2 

SORTEHAVS GU GU U1 U1 U1 = XX 

BOREAL GU U2 U2 U2 U2 - U2 

                                                 
13https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Kroatien (HR) indsendte ikke artikel 17-rapporten i den 
seneste periode, og derfor er data fra dette land ikke medtaget i dette afsnit. Der mindes også om, at der er 
problemer med datakvaliteten i artikel 17-rapporterne, så oplysningerne i dette afsnit skal fortolkes med 
forsigtighed og kun betragtes som vejledende. 
14 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-
summaries 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
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KONTINENTAL U1 U2 U2 U2 U2 - U2 

MIDDELHAVS U1 U1 U1 U2 U2 - XX 

PANNONISK GU U1 U1 U1 U1 = U2 
 

Gunstig GU Ukendt XX Ugunstig-utilstrækkelig U1 Ugunstig-ringe U2 

Vurdering (+) forbedret (-) forringet (=) stabil (x) ukendt (n/a) ikke indberettet 

 
3.1.2 Bevaringsstatus for naturtypen på medlemsstatsplan i de enkelte biogeografiske 
områder 

Bevaringsstatus vurderes hvert sjette år i hver af medlemsstaterne i de enkelte 
biogeografiske områder. Vurderingerne fra tre rapporteringsperioder (siden 2001) 
foreligger nu (jf. sammenfattende data om bevaringsstatus indberettet for denne 
naturtype i de tre rapporteringsperioder i tabel 6 på næste side).  

Bevaringsstatus for 6210 som indberettet for perioden 2013-2018 er generelt ikke blevet 
bedre. Faktisk rapporteres der om en forringelse af bevaringsstatus for denne naturtype i 
flere medlemsstater på biogeografisk regionsniveau.  

Ifølge de seneste rapporter fra medlemsstaterne i 2019 er bevaringsstatus ugunstig i alle 
medlemsstater og regioner med undtagelse af alpe- og middelhavsområder i Kroatien og 
alpeområder og kontinentale områder i Rumænien. 

Situationen er bekymrende i den atlantiske region, hvor alle lande har rapporteret, at 
tilstanden for denne naturtype er ugunstig. Desuden var bevaringsstatussen blevet 
forringet siden den første rapporteringsperiode (2001-2006) i Belgien, Tyskland og 
Nederlandene. 

Bevaringsstatus for denne naturtype rapporteres også som ugunstig i alle lande i den 
boreale region og med en faldende tendens i Letland og Sverige. 

Alle landene har rapporteret, at status for naturtypen er ugunstig i Middelhavsregionen, 
og bevaringsstatus er blevet forringet i Frankrig, Italien og Portugal sammenlignet med 
tidligere rapporteringsperioder.  

I den pannoniske region blev bevaringsstatus for naturtype 6210 indberettet som ugunstig 
(U1) i alle lande, selv om den synes at være forbedret i forhold til de seneste 
rapporteringsperioder i Tjekkiet.  

Status for størstedelen af arealet med denne naturtype i den kontinentale region er dårlig 
(U2), mindre end 20 % er utilstrækkelig (U1), og Rumænien har rapporteret om den eneste 
gunstige status i regionen, som kun tegner sig for ca. 0,2 % af det samlede areal med denne 
naturtype i regionen.  

Bevaringsstatus var blevet forringet i flere tilfælde i forhold til den foregående 
rapporteringsperiode. Dette er tilfældet for Østrig i alperegionen og den kontinentale 
region, Tyskland i den atlantiske og den kontinentale region og Italien i alperegionen, den 
kontinentale region og Middelhavsregionen. 

Situationen er blevet lidt bedre med en ændring fra dårlig bevaringsstatus (U2) til 
utilstrækkelig (U1) i alperegionen og den atlantiske region i Spanien (som følge af 
forskellige metoder og forbedret viden), i alperegionen i Polen (som følge af forbedret 
viden) og i den pannoniske region i Tjekkiet (som følge af forbedret viden).  
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Tabel 6. Bevaringsstatus indberettet af EU's medlemsstater for naturtype 6210 i de tre 
rapporteringsperioder, der er til rådighed 

Medlemsstat 
 

Region 
 

BS 2001-
2006 

BS 2007-
2012 

Tendens 
 

% i 
region 

BS 2013-
2018 

Tendens 
 

AT ALPIN U1 U1 = 23,6 U2 - 

BG ALPIN ITR U1 = 8,5 U1 x 

DE ALPIN U1 U1 - 3,7 U1 = 

ES ALPIN XX U2 - 7,2 U1 x 

FR ALPIN U1 U1 = 18,3 U1 = 

HR ALPIN ITR ITR   GU = 

IT ALPIN GU U1 - 22,1 U2 - 

PL ALPIN U1 U2 + 0,5 U1 x 

RO ALPIN ITR GU  0,5 GU x 

SE ALPIN U2 U2 - 0,7 U2 - 

SI ALPIN U2 U2 = 2,8 U2 - 

SK ALPIN U1 U1 = 12,1 U1 x 
        

BE ATLANTISK U1 U2 + 0,7 U2 x 

DE ATLANTISK U1 U1 x 2,6 U2 - 

DK ATLANTISK U2 U2 x 1,3 U2 - 

ES ATLANTISK U1 U2 - 15,0 U1 = 

FR ATLANTISK U2 U2 - 37,7 U2 - 

IE ATLANTISK U2 U2 = 6,2 U2 - 

NL ATLANTISK U1 U2 = 0,2 U2 + 

UK ATLANTISK U2+ U2  36,2 U2 = 
        

BG SORTEHAVS ITR U1 = 100 U1 x 
        

EE BOREAL U1- U1 = 17,3 U1 = 

FI BOREAL U2- U2 - 4,6 U2 = 

LT BOREAL U2- U2 - 25,9 U2 x 

LV BOREAL U2+ U2 - 23,8 U2 - 

SE BOREAL U2- U2 - 28,4 U2 - 
        

AT KONTINENTAL U1 U1 = 5,0 U2 - 

BE KONTINENTAL U1 U2 + 1,0 U2 + 

BG KONTINENTAL ITR U1 = 10,7 U1 x 

CZ KONTINENTAL U2 U2 + 10,3 U2 = 

DE KONTINENTAL U1- U1 - 33,1 U2 - 

DK KONTINENTAL U2 U2 x 3,6 U2 - 

FR KONTINENTAL U2 U2 - 17,9 U2 - 

HR KONTINENTAL ITR ITR   U1 = 

IT KONTINENTAL GU U1 - 8,9 U2 - 

LU KONTINENTAL U1 U2 x 0,3 U2 - 

PL KONTINENTAL U2 U1 + 6,0 U1 x 

RO KONTINENTAL  GU  0,2 GU x 

SE KONTINENTAL U2 U2 - 1,1 U2 - 

SI KONTINENTAL U2 U2 - 1,8 U2 - 
        

ES MIDDELHAVS XX U2 x 45,9 U2 - 

FR MIDDELHAVS U1 U2 - 10,7 U2 - 

HR MIDDELHAVS ITR ITR   GU = 

IT MIDDELHAVS GU U1 - 40,2 U2 - 

PT MIDDELHAVS GU GU  3,2 U1 - 
        

CZ PANNONISK U2 U2 + 6,9 U1 = 

HU PANNONISK U2 U1 = 84,9 U1 = 

SK PANNONISK XX U1 = 8,2 U1 X 
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Figur 12. Kort med fordeling af 6210 og samlet bevaringsstatus som indberettet af 
medlemsstaterne for perioden 2007-2012 (undtagen Kroatien). 

3.1.3 Tendens for bevaringsstatus for naturtype 6210 

Ifølge de seneste tilgængelige oplysninger (artikel 17-rapportering for 2007-2012) 
forringes bevaringsstatus ifølge de fleste regionale vurderinger, selv om den i to regioner 
(sortehavsregionen og den pannoniske region) for det meste er stabil. 
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Figur 13. Tendens for bevaringsstatus for 6210 angivet som antal medlemsstater pr. biogeografisk 
region i hver udviklingskategori (2007-2012) 

 

3.2 Bevaringsstatus for naturtypen i Natura 2000-områder  

Bevaringsgraden for hver naturtype indberettes i Natura 2000-standardformularen for 
hver lokalitet, hvor naturtypen er til stede, i henhold til følgende kategorier: 

 A: Høj bevaringstilstand 

 B: God bevaringstilstand 

 C: Moderat bevaringstilstand 

 

Figur 14. Procentdel af det samlede areal med naturtype 6210 i hver bevaringsklasse i Natura 
2000. A: høj, B: god, C: moderat (Natura 2000-database, 2018) 

 
I gennemsnit har omkring 35 % af arealet med naturtypen i Natura 2000 en høj 
bevaringstilstand, omkring 55 % har god bevaringsstatus, og mindre end 10 % har moderat 
til begrænset bevaringstilstand.  
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Figur 15. Procentdel af arealet med naturtypen med høj bevaringstilstand på Natura 2000-
lokaliteter i hver biogeografisk region 
 

3.3 Metoder til vurdering og overvågning af bevaringsstatus 

Medlemsstaterne skal overvåge bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der er 
omhandlet i artikel 2, navnlig med hensyn til prioriterede naturtyper og prioriterede arter, 
jf. habitatdirektivets artikel 11, og disse bør danne grundlag for artikel 17-vurderingerne15.  

De har udviklet metoder til vurdering af bevaringsstatus for naturtyper og arter af 
fællesskabsbetydning eller er i færd med at udvikle/forbedre sådanne metoder. I disse 
metoder definerer man normalt variabler, kriterier og tærskelværdier for de 
nøgleparametre (udbredelsesområde, areal, struktur og funktion osv.), der angiver, om 
naturtypen har en gunstig bevaringsstatus (GBS).  

Nogle lande er nu i færd med at udvikle og afprøve standardiserede metodeprotokoller 
(Italien), multikriteriemodeller (Danmark) eller har udarbejdet detaljerede 
vurderingsmatricer på lokalt plan eller på lokalitetsniveau samt til overvågningsformål, 
herunder typiske plantearter (Tyskland16) og andre tilgange til vurdering af 
bevaringsstatus. 

For så vidt angår en beskrivelse af "GBS" for naturtype 6210 findes der imidlertid ingen 
officielle referencer, og nogle medlemsstater mangler stadig en detaljeret metode til 
vurdering af bevaringsstatus, da der på EU-plan kun findes en begrebsmæssig ramme for 
rapportering i henhold til artikel 17. 

Flere medlemsstater kortlægger naturtyper og indsamler oplysninger om naturtypens 
tilstand (f.eks. registrering af biotiske og abiotiske faktorer). Nærmere oplysninger om de 
metoder, der anvendes i de medlemsstater, hvor denne naturtype forekommer, findes i 
afsnit 5.1. (Metoder til overvågning af naturtyper). 

Nogle medlemsstater anslog tidligere udbredelsesområdet på grundlag af ufuldstændige 
undersøgelsesoplysninger og baserede sig på forudsigelser af den sandsynlige forekomst 
af naturtypen baseret på jordtype, højde og den rapporterede forekomst af indikatorarter 
inden for et kvadrat på 10 km (f.eks. Irland). For rapporteringsperioden 2007-2012 
anvendte alle medlemsstater værktøjet for udbredelsesområdet, hvilket i nogle tilfælde 
resulterede i et andet skøn. 

Nogle medlemsstater har et godt kendskab til det absolutte areal på grund af den seneste 
kortlægning af naturtyper. Kortlægning af naturtyper kan give et samlet overblik over 
naturtypens kvalitet og fragmentering. 

I nogle medlemsstater forekommer det imidlertid vanskeligt at foretage en nøjagtig 
vurdering af det areal, der er dækket af denne naturtype, f.eks. i Spanien, hvor der er 
mange gradvise overgange mellem Brometalia erecti og andre syntakser. Det er derfor 
temmelig vanskeligt og dyrt at foretage en præcis kortlægning af fordelingen af disse 
områder på en bestemt lokalitet og endnu vanskeligere på landeniveau. Desuden kan 

                                                 
15  Rapportering i henhold til habitatdirektivets artikel 17.  Forklarende bemærkninger og retningslinjer for 
perioden 2013-2018. Endelig udgave — Maj 2017. 
16 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Bewertungsschemata_LRT_Sept_2010.pdf 
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fordelingen af disse samfund være præget af betydelige variationer, selv på kort eller 
mellemlang sigt. 

Ved vurderingen af struktur og funktioner anvender man normalt forekomsten af typiske 
og karakteristiske arter. Belgien (Flandern) anvender også trusselsstatus for typiske arter i 
henhold til den regionale rødliste til at vurdere struktur og funktioner. 

Der anvendes forskellige indekser til at definere bevaringsstatus. Danmark har udviklet en 
multikriteriemodel til vurderinger af bevaringsstatus, som blev anvendt sammen med 
ekspertevalueringer i rapporteringen for 2013. 

De variabler, der anvendes til at definere bevaringsstatus og indikatorer for 6210, kan 
omfatte antallet af diagnostiske arter, den relative dækning med vedplantearter, 
tilstedeværelsen af elementer, der indikerer en mulig forringelse, hjemlige invasive urter 
og græsser, nitrofile urter, invasive fremmede arter osv. 

Indikatorer for god kvalitet for naturtype 6210 (baseret på Schaminée 2016): 

 Stor artsrigdom 

 Ingen ernæringskrævende og ruderale arter 

 Langsigtet habitatstabilitet 

 Generelt lukket græsdække af lav vegetationsstruktur 

 Traditionel græsning/slåning 

 Lavt dække af indtrængende høje græsser, buske og træer. 
 

Der kan være problemer med at bruge indikatorer for græsland, der er "mest typisk" eller 
af "højeste standard" som grundlag eller "reference" for sammenligninger, da dette kan 
føre til, at mindre typisk græsland får en status som "ugunstig" (U1, U2), selv om det er 
velbevaret. Navnlig kan græsland ved grænserne for naturtypen, som naturligt rummer et 
begrænset antal karakteristiske arter, få en U2- eller U1-bedømmelse, selv om deres status 
faktisk er god, hvilket Letland og Irland har påpeget. Regionale tilpasninger af 
tærskelværdier og typiske arter blev også anvendt i Tyskland i forhold til 
potentialet/tilstanden i naturlige landskabsenheder (Naturräume). 

Irland anvendte en ny protokol, der gjorde det muligt at betegne "ophør med observation" 
som god kvalitet, hvis der blev registreret en indikatorart af høj kvalitet inden for 20 meter 
efter observationens ophør, i erkendelse af at positive indikatorarter af høj kvalitet 
undertiden kun kan være lejlighedsvise inden for et græslandssamfund i henhold til bilag I 
(Martin et al., 2018). 

Forvaltningen kan også tages i betragtning ved vurderingen af strukturen i nogle tilfælde, 
f.eks. i Estland: "Naturtyperne forvaltes permanent (slås eller afgræsses) eller er høstet 
eller afgræsset for nylig, så artssammensætningen ikke har ændret sig. Ingen tegn på 
tilgroning med buske" er tegn på en "meget god struktur"". 

Tendenser (med undtagelse af fremtidsudsigter) udgør en vigtig del af vurderingen af alle 
parametre for bevaringsstatus. Tendenser er afgørende for vurderingen af 
bevaringsstatus, da det normalt kun er en stabil eller stigende tendens, der kan føre til en 
samlet gunstig bevaringsstatus (GBS).  
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Analysen af tendenser følger ikke altid en systematisk tilgang. I Italien foreslås det at 
begynde at analysere tendenser ved at anvende parametrene "område, struktur og 
funktion" og at udarbejde sammenligninger mellem forskellige observationsperioder 
(diakron analyse af kartografiske fremstillinger og relaterede landskabsparametre, diakron 
analyse af ændringer i flora/struktur).  
 
3.3.1 Referencelokaliteter for naturtypen med gunstig bevaringsstatus 

Udpegelsen af referencelokaliteter for naturtypen med gunstig bevaringsstatus (i hver 
medlemsstat/biogeografisk region) kan bidrage til at harmonisere vurderingen af 
bevaringsstatus og overvågningen af naturtypen. Et lignende begreb anvendes allerede i 
vandrammedirektivet17. I betragtning af at denne naturtype er meget forskelligartet og 
variabel afhængigt af flere miljømæssige og biotiske faktorer, bør der udpeges 
referenceområder for hver enkelt undertype (jordbundstyper, vegetationsenheder og de 
vigtigste klimatiske forhold). 

Naturtypens naturlige dynamik, som afhænger af ændrede miljøfaktorer (vejr, klima, 
hydrologi osv.), kan give problemer, når man sammenligner med referencelokaliteter. En 
sådan situation kan afhjælpes gennem regelmæssig overvågning af referencelokaliteter, 
hvilket kan sikre tilstrækkelige data til sammenligning under forskellige forhold. Det bør 
også tages i betragtning, at disse lokaliteter kan ændre sig med tiden. Der bør udvikles og 
indføres et særligt overvågningssystem for at vurdere udviklingen på lang sigt, navnlig hvis 
der er mistanke om, at globale ændringer vil gribe forstyrrende ind i naturtypens gunstige 
bevaringsstatus (jf. også overvågningsforpligtelsen i artikel 11 i habitatdirektivet og 
behovet for at foretage specifik overvågning på stedet for at vurdere forvaltningens 
effektivitet): 

Det kan være særlig vanskeligt at anvende referenceområder for denne naturtype på 
grund af dens store variabilitet og floradiversitet på både lokalt og geografisk plan. De 
enkelte områders potentiale kan være meget forskelligt på grund af miljømæssige og 
klimatiske forhold. Nogle kortlagte arealer er begrænset af disse faktorer og har derfor 
forskelligt potentiale med hensyn til plantedække. Nogle områder forbedres måske ikke så 
meget som andre på trods af optimal forvaltning, men er stadig vigtige for biodiversiteten.  

Referencelokaliteter bør identificeres under hensyntagen til forskelle i floraen mellem 
regioner og gradienter for artsmangfoldigheden. Hvis denne tilgang anvendes, bør 
referencelokaliteterne for naturtypen udvælges, så de dækker dens økologiske og 
artsmæssige variabilitet. Ideelt set bør der være referencelokaliteter for naturtyper (under 
optimale økologiske forhold) for hvert biogeografisk område, og alle andre lokaliteter for 
naturtypen i denne region bør sammenlignes med den. En fordel ved denne tilgang er, at 
den vil give en meget lettere metodologisk (statistisk) tilgang til vurdering af 
bevaringsstatus. På den anden side kan nationale gradienter for artssammensætningen på 
grund af mange typiske arters geografiske udbredelse føre til misvisende vurderinger af 
bevaringsstatus. 
 

                                                 
17 Bilag II 1.3 (iv): "[m]edlemsstaterne [opretter] et referencenet for hver type overfladevand. Nettet skal 
indeholde tilstrækkeligt mange referencesteder af høj tilstand til, at værdierne for referenceforholdene 
opnår tilstrækkelig troværdighed i betragtning af variabiliteten af de værdier for kvalitetselementerne, der 
modsvarer høj tilstand for den pågældende type overfladevand [...]." 
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3.3.2 Gunstige referenceværdier 

For at kunne vurdere bevaringsstatus i henhold til habitatdirektivet ved hjælp af den aftalte 
metode, der har været anvendt siden rapporteringsperioden 2001-2006, jf. artikel 17 i 
habitatdirektivet, er det nødvendigt at fastsætte gunstige referenceværdier for rækken af 
naturtyper og arter, for naturtypernes areal og for arternes populationsstørrelse. Gunstige 
referenceværdier er de centrale referenceniveauer, der definerer, når gunstig 
bevaringsstatus er opnået for individuelle arter og levesteder.  

Der er for nylig udarbejdet en rapport om metoder og retningslinjer for etablering af 
gunstige referenceværdier med støtte fra Europa-Kommissionen (Bijlsma et al., 2018).  

Nogle lande arbejder i øjeblikket på at definere gunstige referenceværdier for deres EU-
naturtyper, herunder græsland. De fleste medlemsstater har imidlertid ingen 
veldefinerede gunstige referenceværdier for naturtype 6210. De vanskeligheder, der er 
forbundet med opdelingen af samfundene med tørt græsland i forskellige naturtyper 
(f.eks. i alliancen Festucion valesiacae: 6210, 6240* og 6250* i Slovakiet), udgør særlige 
udfordringer for fastlæggelsen af gunstige grænseværdier. 

En mere præcis identifikation, kortlægning og vurdering af naturtyper er afgørende for 
overvejelserne om gunstige referenceværdier. Eventuelle langsigtede negative virkninger 
af fragmentering og andre trusler skal kvantificeres, før man kan vurdere gunstige 
referenceværdier for denne naturtype.  
 
3.3.4 Konklusioner og anbefalinger 

 Det bør foreslås at anvende enkle og harmoniserede metoder for at gøre det muligt at 
sammenligne vurderinger af bevaringsstatus, i det mindste mellem lande, der tilhører 
samme biogeografiske område. Harmonisering kræver internationalt samarbejde for 
at kunne sammenligne de metoder, der anvendes i forskellige lande. Nogle lande 
mener imidlertid, at en harmonisering på EU-plan er temmelig vanskelig på grund af 
de forskellige lokalitetsforhold, biogeografi, artssammensætning, forvaltning og 
socioøkonomiske forhold. 

 Det er vigtigt at tage hensyn til lokale forskelle i struktur og funktioner for at undgå, at 
alle lokaliteter sammenlignes med de højeste standarder. På grund af den geografiske 
beliggenhed eller andre faktorer kan noget græsland allerede have en gunstig struktur 
og gunstige funktioner inden for deres lokale økosystem (O'Neill et al., 2013), selv om 
de ikke lever op til de højeste standarder.  

 Det ville være nyttigt at overveje relevante parametre, som er relativt lette at vurdere 
i felten eller via internettet, f.eks. dække af bar jord, invasive arter eller plantedække, 
ved hjælp af en standardiseret evalueringsprotokol baseret på feltfotografier eller 
andre telemålingsteknikker.  

 Placeringen af prøvestriber og prøveudtagningssteder bør markeres permanent i felten 
for at sikre fuld repeterbarhed. Buskdækket bør snarere vurderes på grundlag af 
fotofortolkning af satellit-/fly-/dronefotos, ikke kun som en visuel vurdering foretaget 
af en observatør. Dette vil bidrage til større præcision og hurtigere identifikation af 
reelle ændringer. 

 Kortlægning af naturtyper/biotoper kan foretages ved hjælp af telemålingsteknikker 
(satellitdata, luftfotos) til afgrænsning af polygoner med homogene naturtyper (f.eks. 
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Stanová, Valachovič red., 2002). Denne tilgang er allerede blevet anvendt i Slovakiet, 
den nordlige del af Cypern, Rumænien, Montenegro og Ukraine. 

 En anden tilgang kunne være dynamisk segmentering af satellitbilleder til identifikation 
og overvågning af Natura 2000-habitatområder.  

 Der kan udvikles en passende tilgang til at definere nationale gunstige 
referenceniveauer på biogeografisk niveau. De relevante kriterier bør fastsættes i 
henhold til ensartede metoder/principper. 

 I de forklarende bemærkninger og retningslinjer for rapportering i henhold til artikel 
17 i habitatdirektivet foreslås det, at man skal være mere opmærksom på 
metodologien i overvågningsordningerne for at forbedre kvaliteten af oplysninger om 
tendenser. 

3.4 Trusler og belastninger 

De mest fremtrædende belastninger og trusler, der i øjeblikket påvirker naturtype 6210, 
er nedlæggelse eller ophør af ekstensiv græsning og slåning. Undergræsning forekommer 
i mange dele af naturtypens udbredelsesområde. Samtidig foregår der overgræsning i 
nogle områder, hvor de naturligt lave næringsstofniveauer, som er meget vigtige for denne 
naturtype, påvirkes negativt. 

De primære konsekvenser og virkninger af de identificerede belastninger/trusler er en 
reduktion af arealet med denne naturtype og en ændring af dens struktur og funktion, 
herunder ændring af artssammensætning og typiske arters forsvinden. 

Eksisterende og potentielle årsager til forringelse eller forsvinden af naturtyper skal 
håndteres ved hjælp af forvaltningsforanstaltninger. Den viden og de metoder, der 
anvendes til at identificere og kvantificere trusler og belastninger, er vigtige for 
bevaringsplanlægningen. 

 
3.4.1 Vigtigste trusler og belastninger, der er identificeret for naturtypen  

Medlemsstaterne blev bedt om at indberette de 20 største trusler og belastninger for hver 
naturtype ved hjælp af en aftalt hierarkisk liste i rapporteringscyklussen for perioden 2007-
2012 i henhold til artikel 17 i habitatdirektivet. Belastninger er aktiviteter, der i øjeblikket 
påvirker naturtyperne, og trusler er aktiviteter, der forventes at få virkninger i den 
nærmeste fremtid. 

Belastninger og trusler blev inddelt i tre klasser: stor, middel og lav betydning. De største 
trusler og belastninger, der blev identificeret i rapporteringsperioden 2007-2012 i henhold 
til artikel 17 i habitatdirektivet, var de samme i alle biogeografiske regioner og er 
sammenfaldende med dem, der blev identificeret af de nationale eksperter under 
udarbejdelsen af denne handlingsplan18.  

                                                 
18 Der var imidlertid uoverensstemmelser med hensyn til, hvordan lande indberettede trusler og 
belastninger, hvilket gjorde det vanskeligt at sammenligne. Vejledningen om indberetning af trusler og 
belastninger blev revideret, og den standardiserede "liste over belastninger og trusler" blev ajourført for 
den kommende rapporteringsperiode (2013-2018) for at undgå de tidligere uoverensstemmelser mellem, 
hvordan landene indberettede dem og gøre det lettere at foretage sammenligninger. 
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I alle de biogeografiske regioner var de største belastninger for naturtype 6210 i 2007-2012 
forbundet med uhensigtsmæssig græsning, biocenotisk udvikling/succession og 
slåning/klipning af græsland. Ændring af dyrkningsmetoder og gødskning er også blevet 
udpeget som en alvorlig trussel mod denne naturtype i mange lande. 
 

Undergræsning og nedlæggelse  

Den vigtigste årsag til reduktionen af græsland er, at man ikke længere forvalter 
græslandet.  Der synes at være tiltagende tab af arealer i store dele af naturtypens 
dækningsområde som følge af, at græsningsaktiviteterne ophører (f.eks. i det meste af det 
sydlige udbredelsesområde i Italien, Spanien og Frankrig). Græsning på tørt kalkholdigt 
græsland er i dag ofte ikke økonomisk bæredygtigt og opgives derfor. De økonomiske 
problemer, som husdyravlerne står over for, har en langsigtet indvirkning på 
vedligeholdelsen af denne naturtype. 

Undergræsning og i yderste konsekvens nedlæggelse ændrer økosystemets struktur, 
artssammensætning og funktion, hvilket også påvirker dets tilhørende arter såsom 
hvirvelløse dyr eller mos- og lavsamfund. 

Efter at græsning eller slåning på delvis naturligt græsland er ophørt, akkumuleres 
førnelaget meget hurtigt, antallet af arter falder, og græshøjden øges.  Ophobningen af 
førnelaget har også en gødningsvirkning, da biomasse ikke fjernes fra græsarealerne, og 
indholdet af organisk materiale i jorden stiger. Mere konkurrencedygtige græsser som 
Calamagrostis epigeios, Arrhenatherum elatius og Brachypodium pinnatum kan dominere 
og undertrykke andre arter. Artsrigdommen falder hurtigt. Etårige og toårige arter 
forsvinder også i takt med, at de små åbne pletter i vegetationen forsvinder (Rūsiņa, 2017).  

Successive arter i form af krat er slutresultatet af nedlæggelsen og resulterer i tab af 
naturtypen, men der sker ændringer i naturtypens kvalitet længe inden. Meget tørre 
græsgange springer langsommere i krat eller skov, fordi fugtighedsforholdene ikke egner 
sig til krat- og træskud. Succession ændrer ikke blot artssammensætningen, men også den 
relative tæthed af de enkelte arter og vegetationens struktur. Dette kan omfatte 
ændringer i vegetationskomponenters (græsser, urter) relative andele, mængden af bar 
jord og græssets højde, hvilket alt sammen påvirker hvirvelløse dyr. I takt med at 
strukturen ændrer sig, gør nogle plantearters vækstformer det samme, hvilket kan gøre 
dem mindre egnede som værtsplanter for visse hvirvelløse dyr. 

Indvirkningen på sommerfugle som følge af succession til skovområder nævnes i nogle 
lande som i Det Forenede Kongerige (Fox et al., 2015). Mange af de specialiserede arter på 
denne naturtype har udvist fortsatte fald i udbredelse eller populationsstørrelse.  Positive 
bevaringsforanstaltninger for kalkholdigt græsland i Det Forenede Kongerige i de seneste 
10 år har imidlertid ført til stabilisering af eller fremgang for visse arter, der findes på dette 
græsland, såsom dværgblåfugl Cupido minimus, adonisblåfugl Lysandra bellargus, 
sortplettet blåfugl Maculinea arion, hedepletvinge Euphydryas aurinia (denne art findes 
også i Molinia-enge, 6410). 
 

Overgræsning 

Overgræsning har en negativ indvirkning på denne naturtype, der er tilpasset lave 
næringsstofniveauer. Høje belægningsgrader og tilskudsfodring kan føre til, at naturtype 
6210 omdannes til eng. Dette sker f.eks. på græsland omkring landsbyer og veje, da der er 
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en tendens til, at man holder husdyr i disse områder uden at flytte dyrene til 
fjernereliggende områder, eller hvor græssende dyr grupperes og holdes i folde. 

Overgræsning fører til, at typiske arter erstattes af andre arter, der kan modstå en mere 
intensiv græsning, og som er karakteristiske for enge eller nitrofile taksoner. I områder, 
hvor overgræsningen er for intensiv, kan der opstå problemer med jordpakning, 
nitrifikation og endog tab af jorddække. 

Overgræsning, navnlig om sommeren, indebærer overdreven nipling, nedtrampning og 
opkradsning, hvilket både forårsager jorderosion og faldende artsrigdom og strukturel 
diversitet med tab af høje urter og en stigning i antallet af buskarter, der ikke er særlig 
attraktive for husdyr. 
 

Ændringer i forvaltningspraksis og intensivering 

Virkningerne af temmelig subtile ændringer i forvaltningen, såsom græsningstrykket, kan 
have betydelige konsekvenser for bevaringen af typiske samfund og den tilknyttede fauna. 
F.eks. kan ændringer i græshøjden eller mængden af bar jord have stor indvirkning på 
bestande af hvirvelløse dyr (både med hensyn til artssammensætning og tæthed). 

En mere intensiv forvaltning af græsland kan omfatte gødskning og brug af herbicider, 
hvilket mindsker artsrigdommen på dette græsland for såvel plante- som dyrearter. For så 
vidt angår indvirkningerne på den fauna, der er forbundet med denne naturtype, påvirker 
intensiveringen navnlig hvirvelløse arter. 

Mange græsgange er nu forurenet med kvæggødning, der har fået massive doser af 
ormekure. Behandlingens persistens varierer fra nogle få dage til nogle få måneder. Hvis 
dyrene behandles i græsningsperioden, vil de aktive molekyler hurtigt kunne findes i det 
naturlige miljø og kan påvirke populationer af koprofage insekter og insektædende arter 
(pattedyr, fugle osv.). Denne risiko kan begrænses ved at vælge mindre skadelige og 
mindre persistente aktive stoffer og undgå at behandle dyrene, mens de græsser på 
følsomme områder (behandling af opstaldede husdyr eller på en eng, der anvendes til 
dette formål). 
 

Ændringer i praksis for husdyropdræt 

For at bevare den økonomiske rentabilitet har det sæsonbestemte husdyrbrug udviklet sig 
i retning af store besætninger, som med lastbil bringes til sommergræsgangene, mens 
mindre besætninger tidligere gik op til sommergræsgangene og undervejs græssede på 
forskellige områder i lavlandet og dalen. Ud over indvirkningen på miljøet påvirker dette 
også det vilde dyreliv, fordi besætningerne ankommer tidligere på sommeren (maj-juni) i 
hønsefuglenes yngletid (urfugl, agerhøne og fjeldrype). Derfor har man etableret 
"augustdistrikter" i forvaltningsplanerne for økogræsgange, f.eks. i Frankrig, for at udskyde 
besætningernes ankomst til visse følsomme alpine græsgange. 

 

Kvælstofdeposition 

I nogle lande er naturtypen truet af atmosfærisk kvælstofdeposition og efterfølgende 
dannelse af artsfattig vegetation samt ændringer i vegetationens struktur, f.eks. i Belgien, 
Tjekkiet, Luxembourg, Nederlandene, Det Forenede Kongerige og Luxembourg.  
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Øget tilgængelighed af kvælstof i jordbunden har negative virkninger for denne naturtype, 
som kræver næringsfattig jord. Nogle karakteristiske arter på naturtypen forsvinder, mens 
andre ikkehjemmehørende arter, der er effektive kvælstofbrugere, favoriseres, og 
græslandets struktur bliver domineret af høje græsser.  

Hvis det kritiske indhold overskrides, sker der et fald i arternes mangfoldighed og 
ensartethed, faldende hyppighed for karakteristiske arter og et lavere antal knappe og 
sjældne planter (van den Berg et al. 2010). 
 

Ekspansive og invasive arter 

Indførelsen og spredningen af ekstensive plantearter er ofte et resultat af andre 
belastninger på delvis naturligt græsland, såsom nedlæggelse eller eutrofiering (dvs. 
berigelse af jorden med plantenæringsstoffer, hvilket resulterer i mere frugtbar jord og 
tættere og højere vegetation). Så snart disse arter er blevet udbredte, ændrer de i 
væsentlig grad miljøet og konkurrencevilkårene for græslandsarter.  

Frø eller alle former for spredningslegemer fra invasive arter kan også spredes af husdyr, 
når de flytter til forskellige områder. 

Spredningen af invasive arter anerkendes som en trussel mod denne naturtype i flere 
lande, f.eks. Belgien, Danmark, Ungarn, Irland, Litauen, Polen og Det Forenede Kongerige. 
I de enkelte lande er forskellige arter blevet identificeret som en trussel mod naturtype 
6210. Generelt er disse planter yderst konkurrencedygtige og udkonkurrerer andre 
plantearter, der har bevaringsværdi på dette græsland. 
 

Ændringer i arealanvendelsen og fragmentering af naturtypen 

Ændringer i arealanvendelsen, såsom omlægning til agerjord, deponeringsanlæg, stenbrud 
til produktion af beton eller gips eller af kalksten og udvikling af infrastruktur, kan medføre 
reduktion og fragmentering af naturtypen.  

Urbanisering i områder tæt på byområder, f.eks. i landsbyers og byers omgivelser, kan 
medføre en reduktion af arealet med denne naturtype.  

Fragmentering af naturtypen og reduktion af konnektiviteten mellem områder med denne 
naturtype betragtes som en trussel mod den, navnlig i Det Forenede Kongerige og de 
nordlige lande (f.eks. Sverige, Polen, Belgien og Danmark), men der foreligger kun få 
undersøgelser og metodologier eller erfaringer generelt om fragmenteringen af græsland. 

Fragmentering af naturtypen mindsker konnektiviteten mellem områder med denne 
naturtype for plantearter (Soons et al., 2005). Den kan også have en indvirkning på 
bestande af hvirvelløse dyr, der er knyttet til græsland, og dermed reducere 
artsrigdommen (Parker og McNally, 2002). I fragmenterede områder med denne naturtype 
er der en tendens til, at bestandenes genetiske mangfoldighed bliver fattigere, hvilket 
svækker deres opretholdelse på lang sigt. 

Fragmentering af områder med denne naturtype formodes at have en betydelig 
indvirkning på populationsdynamikken, og forskning har fremhævet en genetisk flaskehals 
for visse arter/populationer og risiko for udryddelse af isolerede områder med denne 
naturtype. Genopretningsprocessen for nedlagt græsland kan også hæmmes af manglende 
kolonisering, fordi der mangler typiske arter i den resterende vegetation og ikke er frø i 
jordbundens frøbank eller i frøregnen.  
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Fragmentering af områder med denne naturtype er også et stort problem for mange 
typiske hvirvelløse arter, som er mindre mobile og enten har brug for en mosaik af 
forskellige habitatelementer eller levesteder i deres livscyklus eller er afhængige af 
metapopulationsdynamikken. Desuden vil det med klimaændringerne blive nødvendigt for 
arter at migrere til nye egnede levesteder, og dette kan umuliggøres af den stigende 
fragmentering af naturtyperne i landskabet. 

Der er behov for at forbedre kendskabet til fragmenteringen af naturtyperne og dens 
indflydelse på bevaringen af naturtyperne på lang sigt. 

I konsekvensanalysen af nye udviklinger i naturtypernes udbredelsesområder bør der 
lægges større vægt på ødelæggelse eller forringelse af denne naturtype. 
 

Skovrejsning  

I nogle lande, f.eks. Italien, Slovakiet og Letland, har man gennemført skovrejsning i 
områder, der tidligere har været dækket af denne naturtype. Skovrejsningen skete ofte 
med ikkehjemmehørende arter eller arter, der ikke svarer til områdets potentielle 
vegetation (f.eks. Pinus sp., Cupressus sp., Picea sp.). Dette sker ikke ofte i øjeblikket, men 
kan stadig forekomme af økonomiske årsager eller af hensyn til jagten. Plantning af 
nåletræer kan medføre en ændring i jordens pH-værdi og dermed i plantesamfundenes 
sammensætning. Desuden har træernes rodsystem tendens til at ændre 
jordbundsstrukturen gennem frakturering af kridt. Endelig begrænser skyggeforhold, der 
skyldes træernes bladhang, adgangen til lys og skaber et fugtigere mikroklima, der er 
ødelæggende for bevaringen af disse græslandsarter. 

Skovbevaring, der modarbejder genopretning af naturtypen 

I nogle medlemsstater findes der skovbrugslovgivning, der har til formål at udvide eller 
bevare skove, og andre nationale forpligtelser, hvilket gør det vanskeligt at genoprette 
naturtype 6210, når successionen er fremskreden, og de første faser af skoven, f.eks. 
områder med Pinus sylvestris, har taget over. Disse førstegenerationsskove, især med 
træer, der ikke giver for meget skygge, indeholder ofte stadig tilstrækkelig mange typiske 
plantearter eller diasporer, at det er let at genoprette den tidligere naturtype 6210 på 
forholdsvis kort tid. Derfor bør man sikre, at der ikke findes nogen praktiske eller juridiske 
hindringer for genopretningen, såsom bevarings- eller kompensationsregler for skove efter 
succession, fordi man har opgivet forvaltningen af tørt græsland. 
 

Rekreative aktiviteter 

Når rekreative aktiviteter bliver intensive, kan de føre til jordpakning og erosion med deraf 
følgende negative virkninger for flora og fauna i forbindelse med denne naturtype. 
Udendørs sports- og fritidsaktiviteter er blevet indberettet som belastninger og trusler af 
mellemhøj og høj intensitet for denne naturtype i nogle EU-lande (gennem artikel 17-
rapporteringen).  

Overdreven nedtrampning kan forårsage indførelse af invasive og ekspansive plantearter, 
udvikling af ruderal vegetation og tab af biodiversitet. 
 

Indsamling af planter 
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Selv om indsamling af planter i dag er ved at være en sjældenhed, har orkidéer (ikke kun 
blomsterne, men også rodsystemerne) og visse plantearter, der er knyttet til denne 
naturtype, meget attraktive blomster, og på bestemte steder kan denne aktivitet blive en 
trussel. Indsamlingen kan påvirke levedygtigheden af bestandene af visse arter, når deres 
frøunderlag reduceres. 
 

3.4.2 Identifikation af områder, hvor der er behov for en hurtig indsats for at bekæmpe 
høj belastning 

Nogle områder kan identificeres som særligt vigtige med henblik på at bekæmpe de 
vigtigste påvirkninger på denne naturtype i nogle lande. Fokus rettes klart mod de store 
nedlagte områder, der udviser tydelige tegn på invasion af krat, når ekstensiv græsning 
ikke længere er tilstrækkeligt rentabel. Kompensations- og genopretningsforanstaltninger 
kontrolleres ofte ikke i længere perioder, og der bør indføres langsigtet forvaltning. 

Det er også vigtigt at gribe ind i områder, der kan være mere følsomme over for 
næringsstofberigelse (f.eks. i Danmark), og i områder, hvor naturtypen er stærkt 
fragmenteret (som det oplyses fra Danmark og Sverige). 

Som det blev påpeget i Irland (Martin et al., 2018), bør man især fokusere på de områder, 
hvor naturtypen er af høj kvalitet, men som ikke ligger inden for Natura 2000-lokaliteter. 

I europæisk sammenhæng bør der også lægges særlig vægt på de fjerntliggende områder 
(f.eks. overgangszonen mellem det kontinentale og det boreale område), hvor naturtypen 
ikke blot er mindre fremherskende, men også har ringere modstandsdygtighed og et lavere 
genopretningspotentiale. 
 
3.4.3 Procedurer og metoder til bestemmelse og vurdering af de vigtigste trusler og 
belastninger for naturtypen 

Generelt findes der ingen standardprocedurer og -metoder på landeniveau til 
bestemmelse og vurdering af de største trusler og belastninger for naturtype 6210. 
Normalt er trusler og belastninger blevet identificeret af miljøspecialister på området, og 
deres intensitet blev anslået på grundlag af ekspertviden.  

Nogle lande er i færd med at udarbejde standardmetoder til vurdering af trusler og 
belastninger for naturtyper og arter af fællesskabsbetydning. 

Nogle af de spørgsmål, der skal tages op med hensyn til vurdering og indberetning af 
trusler og belastninger, hænger sammen med deres ulige fordeling og intensitet. 

 
3.4.4 Konklusioner og anbefalinger 

 De største trusler og belastninger er tydelige og almindelige i alle biogeografiske 
regioner og hænger sammen med manglen på hensigtsmæssig forvaltning. De 
omfatter på den ene side nedlæggelse af landbrugsaktiviteter og manglende eller 
reduceret græsning og slåning, hvilket resulterer i vegetationsskifte, hvor krat og træer 
breder sig. På den anden side kan intensiveret græsning føre til eutrofiering, ændringer 
i jordbunden og ændringer i vegetationssamfundene og den tilknyttede fauna. 
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 Der er behov for yderligere undersøgelser af fragmenteringen af naturtypen (reduktion 
af konnektivitet mellem områder med denne naturtype) og dens indvirkning på 
bevaringsstatussen for naturtypen. 

 Spredningen af invasive arter i naturtypen skal undersøges yderligere og overvåges.  

 Generelt findes der ingen standardprocedurer eller -metoder på landeniveau til 
bestemmelse og vurdering af de største trusler og belastninger for naturtype 6210, og 
sådanne standardmetoder bør udvikles. 
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3.5 Virkninger af klimaændringer 

Der foreligger ikke tilstrækkelig viden om klimaændringernes mulige indvirkning på denne 
naturtype. En sårbarhedsanalyse og erfaringer med overvågning af klimaændringernes 
indvirkning på naturtype 6210 på europæisk plan skal undersøges nærmere med henblik 
på at identificere tilpasningsforanstaltninger til klimaændringerne. 
 
3.5.1 Dokumentation for klimaændringernes indvirkning på naturtype 6210 

Der foreligger ikke megen dokumentation for klimaændringernes indvirkning på naturtype 
6210, da dette ikke er blevet vurderet i detaljer, og der synes ikke at være lavet specifikke 
undersøgelser af sådanne virkninger i de fleste lande. Faktisk er klimaændringer ikke 
indberettet som en større trussel mod naturtype 6210 i nogen af medlemsstaterne i 
rapporten i henhold til artikel 17 i habitatdirektivet (perioden 2007-2012). 

På den seneste europæiske rødliste over naturtyper (Janssen et al., 2016) anbringes delvis 
naturligt tørt græsland 6210 under to typer græsland (E1.2a, E1.1i). I ét tilfælde er 
klimaændringer medtaget på den specifikke liste over belastninger og trusler.  

I Irland er der visse tegn på, at de klimatiske faktorer, der er vigtige for at definere 
udbredelsesområdet for denne bilag I-naturtype, har ændret sig i de seneste 12 år. Man 
er i færd med undersøgelser af, hvordan sommernedbørsmængden er steget i løbet af det 
seneste årti, og hvordan dette påvirker græslandssamfundene. Leahy og Kiely, 2011, 
fremhæver problemer med hyppigere oversvømmelser (citeret i NPWS, 2013).  I 
forbindelse med Grassland Monitoring Scheme-undersøgelsen (2015-2017) blev en 
lokalitet betegnet som negativt påvirket med hensyn til artssammensætningen som følge 
af vådere somre (Martin et al., 2018).  

I nogle lande (f.eks. Italien) betragtes fænomener i forbindelse med klimaændringer, 
såsom hyppigere tørkeperioder og stigende sommertemperaturer, som en trussel, der kan 
påvirke naturtypen, og som sandsynligvis understøtter de konstaterede tilfælde af tyndere 
jorddække og -erosion, hvilket kan medføre drastiske ændringer i struktur og 
florasammensætning til fordel for etårige tørketolerante arter. 

I Frankrig er der observeret visse virkninger efter ankomsten af dyrearter i den sydlige del 
af Normandiet (Eure-dalen og Seine-dalen), hvor naturtype 6210 spiller en særlig rolle for 
modtagelsen og spredningen af disse arter. 

Dokumentation fra langvarige observationer i Det Forenede Kongerige viser imidlertid, at 
naturtypen er modstandsdygtig over for klimaændringer (i form af sommertørke og 
vintervarme) (Grime et al., 2008).  

Klimaændringer kan også fremme udviklingen af invasive ikkehjemmehørende arter, der 
er mindre følsomme over for ændringer i miljøet.  

 
3.5.2 Naturtypens sårbarhed over for klimaændringer og dens tilpasningsevne 

Kun få undersøgelser har forsøgt at illustrere visse typer af græslands reaktion på 
klimaændringer. Naturtyper er komplekse enheder med en dynamisk karakter, så 
modellering af deres fremtidige fordeling bør baseres på deres bestanddele og navnlig 
deres karakteristiske plantearter (Bittner et al., 2011). De indbyrdes forbindelser og 
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funktioner ændrer sig imidlertid også med nyankomne arter eller artstab og kan resultere 
i nye eller ændrede naturtyper, der har en anden og uventet reaktion på klimavariabler. 

På EU-plan er der udarbejdet flere modelundersøgelser, som viser, at der vil ske flere 
oversvømmelser og komme længere tørkeperioder (ICCP, 2007). Simuleringen af 
forekomsten af flere EU-beskyttede græslandsnaturtyper i Europa frem til 2060 under 
påvirkning af klimaændringerne viser, at den samlede forekomst af beskyttede 
græslandsnaturtyper i Europa vil falde (Bittner et al., 2011). For visse naturtyper kan 
klimaændringerne imidlertid skabe gunstigere klimaforhold i nogle områder. F.eks. kan 
længere og hyppigere tørkeperioder øge arealer med tørt græsland (6120*, 6210) i 
Nordeuropa (Rusina, 2017). 

Det forventes, at de fleste arter vil flytte sig mod nordøst som følge af klimaændringerne. 
Leveområderne for europæiske fugle vil i gennemsnit flytte sig med 550 km og falde med 
20 % i gennemsnit (Huntley et al., 2008). Arter med lavere spredningspotentiale end fugle 
(f.eks. planter og hvirvelløse dyr) kan blive endnu mere påvirket af klimaændringerne. 
Efterhånden som arternes udbredelsesområder ændrer sig, vil artssamfundene og 
samspillet mellem arterne også ændre sig. Dette kan forårsage umættede artssamfund 
med høj risiko for indførelse og spredning af invasive arter (Auniņš, 2009).   

Buse et al. (2015) rapporterer, at xerofytisk græsland synes at være mindre sårbart over 
for klimaændringer end andre naturtyper, som de har undersøgt, mens mesofilt græsland 
i bjergområder med stor sandsynlighed vil blive påvirket af klimaændringer, navnlig med 
hensyn til artssammensætning og artstæthed. 

I Polen forventes der længere varmeperioder om sommeren, som endda kan være gavnlige 
for naturtype 6210. Ikke desto mindre kan nogle typiske arter som Pulsatilla spp. blive 
negativt påvirket af voldsom tørke om sommeren eller mangel på frostperioder om 
vinteren, da der er en vis dokumentation for, at frost er nødvendig for en vellykket 
blomstring og frøproduktion for Pulsatilla (Wójtowicz 2004).  
 

 
     Pulsatilla slavica (Milan Barlog) 
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Vejrvariabilitetens indvirkning på dynamikken i et plantesamfund på tørt græsland blev 
undersøgt af Dostálek og Frantík (2011) i Tjekkiet. De konstaterede, at der bestod 
korrelationer mellem forskellige funktionelle grupper af arter og individuelle arter og 
vejrvariabilitet. I løbet af en undersøgelse, der strakte sig over 9 år i fem naturreservater, 
observerede man følgende reaktioner på vejrforholdene hos tør vegetation: i) 
vejrforholdene, navnlig om vinteren, påvirkede de flerårige græsarters dominans og 
artsrigdom og tilbagegangen for rosetplanter ii) de stigende vintertemperaturer fra år til 
år medførte et fald i korte græsagtige planters og krybende urters dominans iii) tørke om 
foråret havde en negativ indvirkning på den samlede tæthed, navnlig tætheden af 
tokimbladede arter og artsrigdommen. Disse relationer kan imidlertid manifestere sig på 
forskellig måde på forskellige lokaliteter, og i nogle tilfælde kan vegetationen på forskellige 
lokaliteter reagere forskelligt på vejrforholdene. 

Nogle eksperter, der er involveret i udarbejdelsen af denne handlingsplan, har nævnt, at 
artsrigt græsland er godt tilpasset skiftende vejrforhold. Xerotermiske arter har fordele i 
tørre år, mens mesofyter overtager i år med mere nedbør. 

Ifølge nogle eksperter er selve naturtypen praktisk taget uafhængig af 
grundvandsniveauet, og arterne i naturtypen er for det meste tilpasset de tørre eller 
halvtørre forhold. Der forventes således ingen direkte og observerbare virkninger. 
Indirekte virkninger (øget sårbarhed og faldende tilpasningsevne) bør ikke udelukkes på 
grund af den eventuelt ændrede forvaltning og invasive arters potentielle nye rolle — 
sådanne virkninger kan dog kun analyseres i lokale casestudier. 

Mulige virkninger kan i nogle tilfælde hænge sammen med klimaændringernes indvirkning 
på vand, fordi vandmangel er en nødvendighed for at bevare den særlige flora og 
græslandsstruktur i den tørre årstid. 
 
3.5.3 Konklusioner og anbefalinger 

 På grund af manglende viden om og dokumentation for klimaændringernes indvirkning 
på denne naturtype virker det hensigtsmæssigt at fremme undersøgelser for at udfylde 
denne videnskløft, analysere naturtypens sårbarhed over for klimaændringer og 
identificere mulige tilpasningsforanstaltninger. Disse undersøgelser bør også omfatte 
typiske hvirvelløse dyrearter og potentielt sårbare eller følsomme arter med 
metapopulationer. 

 For at imødegå de mulige konsekvenser af klimaændringerne kan lokale kimplasma 
(frø, spredningslegemer) fra egnede omkringliggende områder anvendes til at styrke 
strukturen, tætheden og florasammensætningen af de eksisterende områder med 
denne naturtype, men en reel modvirkning af årsagerne til denne belastning kan kun 
finde sted i større målestok. 

 Forebyggelse af fragmentering af levesteder og sikring af konnektivitet vil forbedre 
naturtype 6210's tilpasningsevne til klimaændringerne. 
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4. BEVARINGS- OG FORVALTNINGSMÅL FOR NATURTYPEN 
 
Dette græsland vedligeholdes ved regelmæssig forvaltning gennem ekstensiv græsning 
og/eller slåning. Genoprettelsesforanstaltninger kan også være nødvendige for at 
genoprette området, strukturen og funktionerne, der hvor græslandet er væsentligt 
forringet eller forsvundet. Det er også vigtigt at overvåge virkningen af forvaltningen af 
naturtypen.  

Bevaringsmålsætninger og -prioriteter kan fastlægges på biogeografisk regionsplan for 
at opnå en gunstig bevaringsstatus og imødegå de største trusler mod naturtypen, f.eks. 
forbedring af areal, struktur, funktion og genopretningsbehov. Disse skal derefter 
omsættes til specifikke mål på landeniveau. 

Det er også nødvendigt at fastsætte bevaringsmålsætninger i Natura 2000-lokaliteter for 
at maksimere lokaliteternes bidrag til at opnå en gunstig bevaringsstatus for naturtypen.  

Foranstaltninger uden for Natura 2000-lokaliteterne vil også være nødvendige for at 
sikre deres langsigtede bevaring, økologiske variabilitet og tilstrækkelig konnektivitet. 

 

4.1 Baggrund og sammenhæng 

I habitatdirektivet kræves det, at der træffes og gennemføres bevaringsforanstaltninger 
for at opretholde eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter af 
fællesskabsbetydning. I henhold til direktivet anses en naturtypes bevaringsstatus for at 
være "gunstig", når:  

 dens naturlige udbredelsesområde og de områder, som den dækker inden for dette 
udbredelsesområde, er stabile eller forøges 

 den særlige struktur og de særlige funktioner, som er nødvendige for dens 
opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være til stede i en 
overskuelig fremtid, og  

 bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, 
er gunstig. 

Direktivet kræver også, at der oprettes et Natura 2000-netværk af særlige 
bevaringsområder, hvor der udformes og gennemføres de nødvendige 
bevaringsforanstaltninger for de naturtyper og arter, der findes på lokaliteterne, samt en 
beskyttelsesordning for at undgå forringelse af levestederne og forstyrrelse af de arter, for 
hvilke områderne er udpeget. Det kræver også en vurdering af planer eller projekter for at 
forebygge skadelige virkninger på lokaliteternes integritet. 

EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 kræver, at medlemsstaterne senest i 2020 skal 
genoprette mindst 15 % af de forringede økosystemer på deres område. Strategien sigter 
også mod at opnå en betydelig og målelig forbedring af bevaringsstatus for arter og 
naturtyper, der er beskyttet i henhold til de to naturdirektiver. I strategien lægges der også 
særlig vægt på at sikre en effektiv forvaltning af Natura 2000-lokaliteter, navnlig i form af 
gennemførelse af områdeforvaltningsplaner og bevaringsforanstaltninger samt 
integration af arts- og habitatforvaltningskrav i centrale politikker for arealanvendelse og 
vandanvendelse, hvor det er muligt.  
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4.2 Handlingsplanens overordnede mål 

Med det overordnede mål at opnå en gunstig bevaringsstatus foreslås det i planen, at der 
opstilles generelle mål for bevaring og forvaltning af denne naturtype på biogeografisk 
niveau, som derefter bør omsættes til mere specifikke mål på landeniveau. I planen 
foreslås det også, at der udpeges prioriterede lokaliteter og områder for at sikre 
bevaringen af levesteder og for at bidrage til de mål, der er fastsat på et højere niveau 
(f.eks. Biogeografisk og nationalt) både inden for og uden for Natura 2000-netværket. 

 

4.3 Fastsættelse af mål på biogeografisk niveau og landeniveau  

På biogeografisk niveau og landeniveau er det nødvendigt at tage hensyn til naturtypens 
bevaringsstatus og de parametre, der definerer denne status (område, struktur og 
funktioner og fremtidsudsigter), og at analysere de trusler eller den kombination af trusler, 
der kan have forårsaget den nuværende tilstand, og som bestemmer tendenserne. 

Hvor bevaringsstatus er gunstig: Målene bør sigte mod at bevare naturtypen i en gunstig 
status ved at opretholde et hensigtsmæssigt forvaltningssystem for naturtypen og 
forebygge mulige trusler og belastninger, der kan påvirke dens tilstand. 

Hvor bevaringsstatus ugunstig (Utilstrækkelig - U1 eller Dårlig - U2), bør den forbedres. 
Afhængigt af status for de parametre, der vurderes at have ugunstig status, kan dette 
kræve: 

- forbedring af udbredelsesområdet  
- forbedring af arealet 
- forbedring af strukturen og funktionerne 
- forbedring af fremtidsudsigterne. 

Forbedring af udbredelsesområdet og arealet vil kræve genopretning af naturtypen i 
egnede områder, og samtidig at man forhindrer, at det samlede areal med naturtypen og 
antallet af områder med naturtypen i landet falder. Der bør udpeges passende lokaliteter 
til genopretning af naturtypen, og de bør udvælges i landene på biogeografisk niveau med 
henblik på at sikre langsigtet bevaring af naturtypen og de tilknyttede arter, dens 
økologiske variabilitet og passende konnektivitet i hele dens naturlige udbredelsesområde. 

Forbedring af strukturen og funktionerne En naturtypes struktur og funktioner vedrører 
dens artssammensætning og -diversitet, økologiske funktioner og processer, der 
understøtter naturtypen, samt den økologiske konnektivitet. Det kan være nødvendigt at 
forbedre strukturen og funktionerne i områder, hvor naturtypen er forringet. Dette 
indebærer genopretning og forebyggelse af yderligere forringelse gennem fjernelse og 
reduktion af de største trusler og belastninger, der påvirker naturtypen. For at forbedre 
naturtypens struktur og funktioner skal der også tages hensyn til mangfoldigheden og 
fordelingen af de plantesamfund og arter, der er karakteristiske for naturtypen på 
nationalt plan. 
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En forbedring af fremtidsudsigterne kræver normalt, at der tages fat på de underliggende 
årsager til de største trusler og belastninger i naturtypen, således at tendenserne inden for 
de forskellige parametre kan forbedres. Som eksempler på dette kan nævnes: at reducere 
deposition af atmosfæriske næringsstoffer, standse udbredelsen af krat og invasive arter, 
forhindre nedlæggelse og sikre en passende forvaltning af de områder, hvor naturtypen 
findes osv. 
 
 

Overordnede mål 

På biogeografisk niveau og landeniveau foreslås følgende overordnede mål i planen: 

 At bevare udbredelsesområdet og arealet og om nødvendigt genoprette og øge 
arealet, opretholde eller forbedre græslandets struktur og funktion (afhængig af den 
nuværende status for disse parametre) og sikre gunstige fremtidsudsigter for hele 
dets udbredelsesområde på mellemlang sigt. 

 At sikre bevaring af den økologiske mangfoldighed for naturtypen og dens 
karakteristiske plantesamfund samt typiske hvirvelløse dyrearter såsom bestøvere i 
hele dens udbredelsesområde. Dette kunne omfatte fastsættelse af specifikke mål for 
hvert land under hensyntagen til den mangfoldighed og de særlige forhold, der skal 
bevares i hele regionen. 

 At sikre økologisk konnektivitet på tværs af naturtypens udbredelsesområde. Det er 
vigtigt at sikre konnektiviteten mellem de områder, hvor denne naturtype findes, da 
den spiller en vigtig rolle for forbindelserne mellem populationer af visse arter såsom 
sommerfugle eller andre relevante bestøvere med andre dyre- og plantearter. Det er 
nødvendigt at etablere trædesten med målvegetation for at forbedre 
landskabsforbindelserne, således at plante- og dyremetapopulationer kan fungere. 

 At udveksle og harmonisere viden og erfaringer med hensyn til beskyttelse og 
forvaltning af naturtypen mellem lande i samme biogeografiske region.  

 At udvikle ensartede tilgange i støtteordninger (f.eks. vedrørende typer af 
subsidier/incitamenter) i alle lande i samme biogeografiske region. 

 

 
4.3.1 Mål og kvantitative værdier for bevaringsmålsætninger 

I nogle lande er der fastsat specifikke mål for forbedring af bevaringsstatus, f.eks. med 
hensyn til det areal med naturtypen, der skal genoprettes. I andre tilfælde er der kun 
fastsat mere overordnede mål. I det følgende gives der eksempler på dette. Kvantitative 
værdier for bevaringsmålsætninger kan bedre fastsættes, når det/de gunstige 
referenceniveau(er) for naturtypen er kendt. 

Eksempler på bevaringsmålsætninger for tørt græsland 6210 i en række medlemsstater 

- Belgien (Flandern): øge arealet til 7,8 ha, hvilket er en stigning på 875 % i forhold til det 
nuværende areal. En lokalitet af fællesskabsbetydning med 6210 er klassificeret som en 
væsentlig lokalitet. 

- Letland: sikring af konnektivitet mellem landskaber og karakteristiske økologiske 
processer (vegetationsstruktur og næringsstofkredsløb). Genopretning af egnede 
levesteder for at forbedre antallet af lokaliteter og bevaringsstatus for typiske, sjældne 
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og sårbare arter og deres bestande. Genopretning og bevaring af mangfoldigheden af 
lav, mos, hvirvelløse dyr samt højere plantearter og -samfund (Rūsiņa, 2017) 

- Luxembourg: udvidelse af områder med naturtypen gennem udvikling af områder med 
ekstensiveringspotentiale, genopretning af områder med denne landskabstype, der 
udnyttes intensivt, samt genopretning af områder, der er forringet, eller hvor aktiviteter 
er nedlagt. Der er fastsat et mål på mindst 350 ha for genopretning af levesteder i 
naturtypen (samt genopretning af områder med naturtypen i mineregionen, som ikke 
er omfattet af dette mål, da de ikke kan kvantificeres). (Naumann et al., 2013) 
Oprettelse af et økologisk netværk af delvis naturligt tørt græsland og sikring af 
genetisk udveksling mellem kalkholdigt græsland.  

 

4.4 Fastsættelse af bevaringsmålsætninger på lokalitetsniveau 

Som tidligere nævnt er der udpeget 4 437 Natura 2000-lokaliteter til beskyttelse og 
bevaring af denne naturtype. Mange af disse lokaliteter er udpeget som særlige 
bevaringsområder, og der er fastsat bevaringsmålsætninger og bevaringsforanstaltninger 
for disse områder.  

Der skal fastsættes bevaringsmålsætninger på lokalitetsniveau på Natura 2000-lokaliteter 
for at fastlægge de nødvendige bevaringsforanstaltninger for de naturtyper og arter, der 
ligger til grund for udpegelsen af lokaliteten19. 

I bevaringsmålsætningerne på lokalitetsniveau bør man definere den tilstand, som 
naturtypen inden for lokaliteterne skal opnå for at maksimere lokaliteternes bidrag til at 
opnå en gunstig bevaringsstatus på nationalt, biogeografisk eller europæisk plan. 

Fastsættelse af bevaringsmålsætninger vil kræve en vurdering af hver lokalitets relative 
betydning for bevaringen af denne naturtype og af hver lokalitets faktiske potentiale for 
naturtypen, hvilket kræver en undersøgelse af følgende aspekter: 

- de enkelte lokaliteters betydning for opnåelsen af biogeografiske mål og 
målsætninger på landeniveau 

- de nuværende forhold for naturtypen på hver lokalitet og mulighederne for at 
genoprette eller retablere den 

- den historiske forvaltning, der har bevaret naturtypen eller ændringerne, og de 
faktorer, der kan have ført til forringelse af naturtypen, og eventuelle langvarige 
virkninger. 

Når denne analyse er afsluttet, kan der foretages en revision af de bevaringsmålsætninger, 
der allerede er fastsat for Natura 2000-lokaliteter, hvor naturtypen findes, med henblik på 
at tilpasse eller forbedre definitionen af disse, hvor det er nødvendigt. Desuden bør de 
tilsvarende målsætninger for de lokaliteter, hvor der endnu ikke er fastsat 
bevaringsmålsætninger, fastlægges i lyset af deres relative betydning, betingelser og 
potentiale for naturtypen. 
 

                                                 
19 Kommissionens notat om fastsættelse af bevaringsmålsætninger for Natura 2000-lokaliteter (2012), 
findes på 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_
note2_DA.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_DA.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_DA.pdf
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Ved fastlæggelsen af bevaringsmålsætningerne for lokaliteterne bør følgende aspekter 
også tages i betragtning:  

- naturtypens miljømæssige behov på hver enkelt lokalitet 
- de trusler og belastninger, der påvirker lokaliteten, og som kan påvirke naturtypen 
- forholdene i de omkringliggende områder, som kan påvirke naturtypens tilstand på 

lokaliteten. 
 
Et eksempel på ganske detaljerede bevaringsmålsætninger, der er fastsat for denne 
naturtype i et bestemt bevaringsområde i Irland, vises nedenfor (tabel 7). 
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Tabel 7. Bevaringsmålsætninger for naturtypen (6210) i et særligt bevaringsområde i Irland 
 

  

Bevaringsmålsætninger for: Clara Bog SAC (særligt bevaringsområde) [000572]  

6210 Delvis naturlig tør græslands- og kratvegetation på kalkholdig bund (Festuco 
Brometalia) (*vigtige orkidélokaliteter) 

At genoprette delvis naturlig tør græslands- og kratvegetation på kalkholdig bund (Festuco 
Brometalia) i Clara Bog SAC, som defineres i henhold til følgende liste over egenskaber og mål, 
til gunstig bevaringsstatus:  

Betegnelse Måleenhed Mål Bemærkninger 
Naturtype  Hektar  Området stabilt eller i 

stigning, underlagt 
naturlige processer  

Delvis naturlig tør græslands- og 
kratvegetation på kalkholdig bund 
(Festuco Brometalia) optræder ofte i 
tæt forbindelse med andre 
græslandstyper. To mindre områder 
(1,36 ha i alt) af denne bilag I-naturtype, 
blev identificeret af Dwyer et al. (2007). 
NB: Der kan findes andre områder i det 
særlige bevaringsområde  

Fordeling af naturtypen  Forekomst  Ingen tilbagegang, 
underlagt naturlige 
processer. Jf. kort 3 for 
den kendte fordeling  

Naturtypen er kortlagt på to lokaliteter i 
mindre pletter på åsen nord for Clara 
Bog. NB: Der kan findes andre områder i 
det særlige bevaringsområde  

Vegetationssammensætning: 
typiske arter  

Antal på et 
repræsentativt antal 
observationspunkter  

Mindst syv positive 
indikatorarter til stede, 
inklusive to arter af "høj 
kvalitet"  

Liste over positive indikatorarter, 
inklusive arter af høj kvalitet, 
identificeret i den irske undersøgelse af 
delvis naturligt græsland (O'Neill et al., 
2013). Der henvises til dette dokument 
for yderligere oplysninger  

Vegetationssammensætning: 

negative indikatorarter  

Procentdel på et 

repræsentativt antal 
observationspunkter  

Negative indikatorarter 

udgør samlet ikke over 
20 % af plantedækket, 
og enkeltarter udgør ikke 
over 10 %  

Liste over negative indikatorarter 

identificeret af O'Neill et al. (2013)  

Vegetationssammensætning: 
ikkehjemmehørende arter  

Procentdel på et 
repræsentativt antal 
observationspunkter  

Dække af 
ikkehjemmehørende 
arter ikke over 1 %  

Egenskab og mål baseret på O'Neill et al. 
(2013)  

Vegetationssammensætning: 
vedplantearter og 
ørnebregner  

Procentdel på et 
repræsentativt antal 
observationspunkter  

Dække af vedplantearter 
(undtagen visse arter på 
listen) og ørnebregner 
(Pteridium aquilinum), 
ikke over 5 %  

Vedplantearter, der kan dække over 
5 %, er enebær (Juniperus communis) 
og klitrose (Rosa spinosissima). 
Betegnelse og mål baseret på O'Neill et 
al. (2013). Dwyer et al. (2007) bemærker 
indtrængning af buskads og 
ørnebregner (Pteridium aquilinum) på 
denne lokalitet  

Vegetationsstruktur: 
bredbladede urter: 
græsandel  

Procentdel på et 
repræsentativt antal 
observationspunkter  

Bredbladede urter udgør 
mellem 40 og 90 % af 
vegetationen  

Egenskab og mål baseret på O'Neill et al. 
(2013)  

Vegetationsstruktur: 
græsbundshøjde  

Procentdel på et 
repræsentativt antal 
observationspunkter  

Mindst 30 % af 
græsbunden har en 
højde på mellem 5 og 40 
cm  

Egenskab og mål baseret på O'Neill et al. 
(2013)  

Vegetationsstruktur: 
førnelag  

Procentdel på et 
repræsentativt antal 
observationspunkter  

Førnelaget dækker højst 
25 %  

Egenskab og mål baseret på O'Neill et al. 
(2013)  

Fysisk struktur: bar jord  Procentdel på et 
repræsentativt antal 
observationspunkter  

Højst 10 % bar jord  Egenskab og mål baseret på O'Neill et al. 
(2013)  

Fysisk struktur: forstyrrelse  Kvadratmeter  

 

Området udviser tegn på 
kraftig afgræsning eller 
andre forstyrrelser på 
mindre end 20 m2  

Egenskab og mål baseret på O'Neill et al. 
(2013)  
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Afhængig af Natura 2000-netværkets dækning af denne naturtype kan det desuden være 
nødvendigt at træffe foranstaltninger uden for beskyttede områder for at sikre den 
langsigtede bevaring af naturtypen, dens økologiske variabilitet og passende konnektivitet 
i hele dens naturlige udbredelsesområde samt for bevaringen af arter, der er knyttet til 
naturtypen.  

Tabel 4 på side 33-34 viser den procentvise andel af denne naturtypes areal i Natura 2000 
opdelt på land og biogeografisk område (baseret på oplysninger fra artikel 17-datasættet). 
Der bør gennemføres en mere detaljeret analyse på nationalt og biogeografisk plan for at 
udpege de områder, der er bedst egnet til at forbedre bevaringsstatus eller genoprette 
naturtypen.  
 

4.4 Fastlæggelse af mål og forvaltningsmetoder for et bestemt område 

 
Afhængigt af græslandets tilstand kan det være nødvendigt at vedligeholde, genoprette 
eller retablere det (se definitionerne nedenfor). 
 
Figur 16. Forvaltningsmetoder inden for bevaring af delvis naturligt græsland (Rusina (ed.), 2017) 

  
 

Delvis naturligt græsland i 
gunstig bevaringstilstand 
Vegetationsstruktur, 
plantesamfund og økologiske 
processer er karakteristiske 
for naturtypen 
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Vedligeholdelse (forvaltning i snæver forstand) af 
miljøforhold, vegetationsstruktur og 
artssammensætning, der er karakteristisk for 
delvis naturligt græsland (græsning, høslæt, 
vedligeholdelse af grøfter, andet arbejde)  
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Delvis naturligt græsland i 
utilstrækkelig eller dårlig 
bevaringstilstand 
Vegetationsstrukturen afviger 
fra den typiske, og de 
nødvendige økologiske 
processer er afbrudt eller 
ændret, tilgroning med 
buske, utilstrækkeligt 
forvaltet (tildækket, 
overgræsset, forbedret, 
pløjet, tilsået), drænet 
(drænrør eller grøfter) 
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Genopretning af miljøforhold, der er 
karakteristiske for delvis naturligt græsland 
(genopretning eller dræning af vådområder, 
reduktion af bonitet, fjernelse af næringsstoffer, 
påbegyndelse af korrekt forvaltning)  
Genopretning af vegetationsstruktur og 
artssammensætning, der er karakteristisk for 
delvis naturligt græsland (fjernelse af træer og 
buske, supplerende såning af frø af vilde arter, 
foranstaltninger med henblik på at lette 
udbredelsen af arter, kontrol af ekspansive arter) 

     

IKKE delvis naturligt 
græsland Intensiv 
landbrugsjord (agerjord, 
forbedret græsland) Skov: 
langtidsforvaltet skov eller 
plantage Anden jord: drænet 
mose, stenbrud, tidligere 
byggeplads, genopdyrket 
losseplads osv. 
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Etablering af miljøforhold, der er karakteristiske 
for delvis naturligt græsland (etablering af de rette 
fugtighedsforhold, justering af bonitet)  
Etablering af vegetationsstruktur og 
artssammensætning, der er karakteristisk for 
delvis naturligt græsland (såning af frøblandinger 
af målarter, beplantning, påbegyndelse af korrekt 
forvaltning) 
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Vedligeholdelse af delvis naturligt græsland indebærer bevaring og vedligeholdelse af 
artssammensætningen og strukturen, der er karakteristisk for det delvis naturlige 
græsland, og de miljømæssige betingelser og processer, der er nødvendige for at bevare 
dem i en gunstig tilstand. Det kræver normalt, at der gennemføres tilbagevendende 
foranstaltninger (græsning, slåning osv.), ofte hvert år. Der er behov for at være særligt 
opmærksom på også at tage hensyn til forvaltningsbehovene i typiske samfund af 
hvirvelløse dyr. Der er et stigende antal eksempler, hvor forvaltet tørt græsland klarer sig 
meget fint med hensyn til typiske plantearter og vegetation, men nærmest er tømt for 
typiske hvirvelløse arter som f.eks. sommerfugle. Det har vist sig, at der i hvert fald i nogle 
regioner i Tyskland i velbeskyttede områder forekommer et stort fald i insekter i bilag I-
naturtyper (Hallmann et al., 2017), men også i andre lande, f.eks. Nederlandene (Hallmann 
et al., 2018), og der er mistanke om, at der er tale om et europæisk om ikke et 
verdensomspændende problem. Blandt de vigtige faktorer, der mistænkes for at være 
hovedårsagerne, er pesticider, herunder overfladebehandlede frø, samtidig forvaltning af 
monotone områder i overstørrelse såsom slåning af hele forekomster af naturtypen på en 
lokalitet inden for et par dage og fragmentering. Derfor er der også behov for en effektiv 
forvaltning af faunakomponenterne. 

Genopretning indebærer en forbedring af forholdene på græslandet, hvor nogle af 
kendetegnene eller processerne græslandsnaturtyperne stadig er til stede. F.eks. 
genopretning af græsland, der er overgroet med buske, hvor de miljøforhold og processer, 
der understøtter naturtypen (f.eks. jordbundssammensætning og kemiske egenskaber), 
stadig er til stede.  Miljøgenopretning omfatter normalt engangsforanstaltninger som 
fældning af træer og buske eller optagning af rødder. Den kan også indebære mere intensiv 
græsning og slåning over en vis periode, indtil buskenes genvækst er under kontrol, og der 
kan udføres mere omfattende og regelmæssig vedligeholdelsesgræsning eller -slåning 
(Rusina, 2017). 

Retablering af delvis naturligt græsland indebærer, at der skabes de nødvendige 
miljøbetingelser for naturtypen, og at de arter, der er karakteristiske for naturtypen, 
indføres på et sted, hvor den er forsvundet. Retablering af naturtyper kan være mere 
relevant i lande, hvor det nuværende område med naturtypen er mindre end det område, 
der kan sikre naturtypens arter og samfund en gunstig bevaringsstatus, og hvor det 
eksisterende område bliver mindre på grund af nedlæggelse, intensivering eller andre 
årsager, der har medført, at naturtyperne er forsvundet. Genskabelse kan i det mindste 
delvist kompensere for konsekvenserne af ødelæggelse af naturtypen og indskrænkning af 
dens areal.  

Hovedprincippet er, at det altid er bedre at beskytte og bevare naturlige økosystemer 
ved så vidt muligt at eliminere de skadelige virkninger og omfattende belastninger, da 
genopretning af beskadigede økosystemer altid indebærer en risiko for fejlslagning og høje 
omkostninger. Mange naturværdier kan blive uopretteligt beskadiget, og de ressourcer og 
investeringer, der kræves for at genoprette de naturlige økosystemer, overstiger langt de 
ressourcer, der er nødvendige for at bevare dem. Omkostningerne stiger, jo mere 
omfattende forringelserne er. Korrekt bevaring og vedligeholdelse af naturlige 
økosystemer er derfor altid en prioritet, og genopretning eller forvaltning skal kun 
anvendes som et redskab til genopretning af allerede beskadigede økosystemer. 
Retablerede naturtyper vil ofte vedblive med at være mere artsfattige selv på lang sigt i et 
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fragmenteret landskab, hvor genkolonisering er vanskeligere eller endda umulig for nogle 
arter. 

Generelt er genopretning af den tidligere "idealsituation" (med hensyn til naturtypens 
areal, artssammensætning og funktionelle processer) kun mulig, hvis der ikke er tale om 
irreversible eller væsentligt forringede forhold i området og omgivelserne, som vil gøre det 
umuligt at genoprette naturtypen og de nødvendige processer (Rusina, 2017, eller Priede 
og Rūsiņa, 2017). Undertiden er det kun muligt at forbedre status.  

Miljøgenopretning eller etablering af delvis naturligt græsland er en tidkrævende proces. 
Genopretning kan kun give hurtige resultater (f.eks. inden for 2 år), hvis de fleste 
karakteristiske arter stadig er til stede, og alle de nødvendige miljøprocesser finder sted. I 
de fleste tilfælde tager genopretningsprocessen imidlertid mindst 5-10 år (Rusina, 2017), 
og en mere fuldstændig genopretning af bestandene af hvirvelløse arter vil tage flere 
årtier.  

Når genopretningsaktiviteterne har opnået de forventede resultater, er der behov for 
vedligeholdelsesforanstaltninger for at holde græslandet i god stand. Desuden er 
genopretnings- og vedligeholdelsesforanstaltninger ofte ikke strengt adskilt, men kan 
forekomme samtidig. 
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5. BEVARINGS- OG GENOPRETNINGSFORANSTALTNINGER 
 

Bevaring af denne naturtype i god stand afhænger af ekstensiv græsning eller slåning 
afhængig af de lokale forhold og den historiske forvaltningspraksis. Det kan også være 
nødvendigt at bekæmpe krat eller invasive arter. 

Det kan være nødvendigt at tilpasse forvaltningen til bestemte arters behov afhængig af 
bevaringsmålene for lokaliteterne.  

 

5.1 Centrale forvaltningspraksisser til bevaring af naturtypen i god stand 

Denne naturtype er generelt ikke et klimakssamfund og er afhængig af omfattende 
forvaltningspraksis i næsten hele dens udbredelsesområde. De centrale biotiske faktorer 
for bevaringen hænger tæt sammen med muligheden for at begrænse den sekundære 
succession. Dette sikres generelt ved græsning af vilde planteædere og især husdyr (får, 
geder, kvæg, heste og æsler). Slåning kan være et velegnet redskab til bevaring af det mest 
mesiske aspekt af naturtypen (dvs. med moderat tilførsel af fugtighed). 

Hvorvidt græsning eller slåning er den mest hensigtsmæssige form for regelmæssig 
forvaltning af kalkholdigt græsland af høj kvalitet, kan afhænge af forholdene og den 
historiske forvaltning af de pågældende områder og af den undernaturtype, der 
forefindes. Selv om de fleste undersøgelser anbefaler græsning som den mest 
hensigtsmæssige forvaltning til kalkholdigt græsland, konstaterede Fischer og Wipf (2002), 
at kalkholdigt græsland i det øvre subalpine område, der traditionelt er blevet slået, fik 
bedre betingelser ved slåning frem for ved græsning. Der er forskelle i 
artssammensætningen i afgræsset og slået græsland, som svarer til forskellige 
vegetationsenheder og undertyper. For at bevare den fulde biodiversitet på naturtype 
6210 kan der være behov for en regionalt tilpasset kombination af begge 
forvaltningsmetoder. 

Samfundets historie og karakter er meget vigtige variabler, når der skal fastlægges 
passende forvaltningsordninger (Grime et al., 2000, Britton et al., 2001). I et eksperiment 
med virkningerne af flere forvaltningsmetoder (græsning, slåning og ikke-intervention) på 
biodiversiteten i det nederlandske kalkholdigt græsland resulterede græsning i det højeste 
niveau af biodiversitet og ikke-intervention i det laveste (During og Willems, 1984). 
Desuden viste græsning sig at være mere effektiv end slåning med hensyn til at modvirke 
virkningerne af øgede kvælstofniveauer (Butaye et al., 2005).  

Hvis området ikke tidligere har været slået, skal man vurdere de sandsynlige virkninger for 
bevaringen af græslandssamfundet af en ændring fra græsning til slåning. Dette kan være 
særligt kritisk for hvirvelløse dyr. De tilstedeværende hvirvelløse dyrearter vil faktisk være 
dem, hvis livscyklus passer til den eksisterende mangeårige forvaltningsordning. På samme 
måde vil omlægning fra traditionel slåning til græsning sandsynligvis medføre ændringer i 
plantearternes sammensætning (Rodwell, 1992). Tidligt blomstrende arter, der er 
afhængige af frøproduktion med henblik på opretholdelse af bestanden, kan blive 
reduceret eller forsvinde ved en sådan ændring. Hvis der er tvivl, bør 
forsigtighedsprincippet, der går ud på at undgå ændringer i den veletablerede forvaltning, 
anvendes for at opfylde naturbeskyttelsesmålene (Crofts og Jefferson, 1999).  
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Prioriteret naturtype med orkidéer (Jaroslav Košťál) 

 

5.1.1 Græsning  

Tørt kalkholdigt græsland er normalt systemer med lav produktivitet, der giver et lavt 
udbytte af grøntfoder, og de vedligeholdes derfor normalt ved græsning i stedet for 
slåning. Græsning spiller en central rolle med hensyn til at bevare artsrigdommen ved at 
begrænse konkurrencedygtige arters evne til at opnå dominans. Det er også den 
foretrukne løsning ved forvaltning med henblik på at sikre hvirvelløse dyr. Bortset fra ved 
meget høje belægningsgrader fjerner græsning plantemateriale mere gradvist end slåning. 
Dette kan give flere mobile hvirvelløse dyr en chance for at flytte til andre områder inden 
for græslandet (Crofts og Jefferson, 1999).  

De langsigtede virkninger af forskellige græsningsregimer er imidlertid ikke særlig 
velkendte, navnlig for så vidt angår samfund af hvirvelløse arter. Undersøgelser af 
husdyraktiviteternes indvirkning på kalkholdigt græsland i Bourgogne viser, at 
konsekvenserne for hvirvelløse dyr på trods af en stigning i floradiversiteten kan være både 
positive og negative afhængig af husdyrpraksis (Croquet og Agou, 2006). Områder uden 
græsning er også vigtige som ly eller overvintringssteder for mikrofauna (Pearson et al., 
2006).  

Græsning har også andre fordele. Moderat nedtrampning kan være gavnlig: Virkningen af 
hove og klove hos tunge dyr, f.eks. kvæg, nedbryder førnelaget og nedtramper og knuser 
grov vegetation. Desuden skaber dyrenes hove og klove vis mængde bar jord. Dette er 
vigtigt for mange hvirvelløse dyrs livscyklus og ligeledes for plantetyper, der kræver bar 
jord for at kunne spire og etablere sig (Calaciura og Spinelli, 2008). 
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Græsningsregime 

De biologiske karakteristika ved græsland er dybt påvirket af og i mange tilfælde 
grundlæggende bestemt af det græsningsregime, der anvendes på det. Den anvendte 
dyretype, belægningsgraden og græsningstidspunktet er alle vigtige faktorer, der skal 
tages i betragtning (bemærk, at dyretypen omfatter art, race, alder, køn og erfaring).  

Mulighederne for at indføre et passende græsningsregime med henblik på bevaring er 
baseret på en række forskellige parametre:  

–– husdyrtype (kvæg, får, ponyer osv.) og belægningsgrad 
–– græsningsperioder (græsningssæson) og græsningens varighed  
–– græsningssystem (rækkefølgen af og mønstret for græsningen) 
–– opstaldning normalt uden for naturtypen, hvis det overhovedet er nødvendigt.  

Disse parametre interagerer ofte med hinanden på en kompleks måde og påvirker 
græslandet, hvilket gør det vanskeligere at forudsige de nøjagtige resultater. Dette betyder 
imidlertid også, at et ønsket resultat ofte kan opnås ved hjælp af en række forskellige 
regimer.  

Græssende dyr 

Græsland vedligeholdes med forskellige typer græssende dyr over hele Europa, herunder 
kvæg, får, geder, æsler og heste. Alle typer bestande med lav belægningsgrad skaber 
græsarealer med en uensartet og blandet struktur.  Vegetationsmosaikkens mønster og 
størrelse kan variere, alt efter hvilken bestand der vælges: Forskellige dyr kan skabe 
forskellige typer af mikrohabitater (Crofts og Jefferson, 1999).  

Det her stor indvirkning på effektiviteten, hvor målingen af sådanne lave belægningsgrader 
foretages. En flok, der drives kontinuerligt afsted, har en høj lokal belægningsgrad, men 
kan have en lav belægningsgrad samlet set. En lav samlet belægningsgrad i et indhegnet 
område resulterer i en meget selektiv græsning og kan føre til et helt andet slutresultat, 
da bestanden aldrig er tvunget til at græsse de mindre ønskværdige komponenter. 
Eksisterende græsningssystemer, der kan fjerne næringsstoffer fra systemerne, er at 
foretrække. 

Alle dyr græsser selektivt. De foretrukne dele af vegetationen ædes først, mens mindre 
ønskværdige planter gemmes til sidst eller slet ikke græsses. Græssernes udvælgelse og 
frasortering af visse plantearter frem for andre kan spille en central rolle med hensyn til at 
bevare artsrigdommen og bestemme græslandets struktur og florasammensætning. 
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Græssende får (C. Olmeda) 

Kvæg adskiller sig meget fra får, idet de foretrækker at æde længere græs, og de kan ikke 
græsse så selektivt. Kvæg snor tungen omkring vegetationen og river planterne af og 
efterlader dermed totter af uafgræsset vegetation og kortgræssede områder, mens får er 
mere selektive græssere end kvæg og æder den øverste del af planten, mens de bevæger 
sig gennem græslandet, hvorved der opstår en mere homogen struktur i vegetationen 
(McDonald, 2007a). Kvæg river planterne op og efterlader åbne pletter samt strukturel 
variation i vegetationshøjden. Sådanne "åbne" strukturer understøtter en række 
frøsættende plantearter såsom Primula veris. Får er plæneklippere, der fremmer 
rodskydning og tillukning af vegetationen og fremmer arter med jordstængler. Disse to 
mekanismer trækker i hver sin retning med deraf følgende resultater for vegetationen (og 
dermed de samfund af hvirvelløse dyr, der lever der). 

Geder kan enten græsse eller nippe af buske. Heste kan græsse meget tættere på jorden 
end både kvæg og får og skal græsse i meget længere tid på grund af forskellen i 
fordøjelsesfysiologi (Rook et al., 2004). Æsler minder om ponyer, idet de græsser selektivt. 
Kaniner græsser ikke i høje græsarealer, er meget selektive græssere, og med moderat 
belægningsgrad frembringer de en mosaik af mindre områder, der nippes i forskellige 
højder. Kropsstørrelsen er også vigtig: Mindre dyr vælger føde af højere kvalitet, da de har 
brug for mere energi i forhold til kropsstørrelsen (Rook et al. 2004).  

Husdyrenes art har dog mindre betydning, når græsningstrykket er højt. Der blev 
konstateret skader i form af en samlet reduktion af planternes artsrigdom på lokaliteter, 
hvor både heste og kvæg græsser intensivt (Crofts og Jefferson, 1999).  

Nedtrampningen varierer også fra art til art. Det fysiske tryk, som får udøver på græsland, 
anslås til 0,8-0,95 kg pr. cm², og for kvæg er det 1,2-1,6 kg pr. cm² (Spedding, 1971).  

Bibeholdelse af den type husdyr, der traditionelt er blevet anvendt i et område, bør være 
den foretrukne løsning, og ændringer kan have negative følger. Mange karakteristiske 
plantearter har tilpasset sig et bestemt dyrs græsning og har tendens til at forsvinde, når 
dyretypen ændres, da de bliver sårbare over for en anden græsningsform (Pearson et al., 
2006). Forholdene i forskellige geografiske områder er også bestemmende for, hvilken 
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type husdyr det er bedst at anvende. Meget tørre græsningsarealer i Sydeuropa er f.eks. 
generelt bedre egnede til græsning af får end kvæg, da førstnævnte bedre kan klare de 
ekstreme forhold.  

Blandet græsning kan dog til tider være gavnlig, da den kan skabe forskellige 
græslandsstrukturer afhængig af de forskellige dyrs græsningspræferencer. 
Fødepræferencerne for de forskellige græssere er sandsynligvis ikke sammenfaldende. 
Regiment kan kræve, at de skal græsse hver for sig: Kvæg kan f.eks. anvendes til at 
afgræsse store græsningsarealer først efterfulgt af får eller ponyer, når græssets højde er 
blevet reduceret til et niveau, som disse andre græssere kan klare mere effektivt. 
Forskellige græsningskilder skal identificeres og vurderes særskilt, således at der kun 
foretages de mest hensigtsmæssige justeringer (Crofts og Jefferson, 1999).  

På græsland, der ikke er blevet græsset i nogen tid, kan geder anvendes til at fjerne krat 
og buske, som er begyndt at vokse på stedet. Indførelse af skiftefoldsafgræsning med 
geder kan være en effektiv metode til at genoprette tørt græsland, hvor buske er trængt 
ind. Det er påvist i en undersøgelse, hvor man undersøgte indvirkningen af 
skiftefoldsafgræsning med geder med et relativt højt græsningstryk (0,6-0,8 
storkreaturenheder/ha/år) over syv år på naturtypens struktur og artsrigdom på seks 
lokaliteter med tørt græsland med indtrængen af buske i den nedre Saale-floddal i det 
centrale Tyskland. Reduktionen af indtrængen og det stigende antal målarter stemmer 
overens med den forbedrede bevaringsstatus for disse meget værdifulde tørre naturtyper 
på græsarealer (Elias et al., 2018). 
 

 
Græsning med geder i det særlige bevaringsområde Devínska Kobyla (Viera Šefferová) 

 
Græsningstryk. Belægningsgrad 

Græsningstrykket er et mål for den vegetationsmængde, som et givet antal græssende dyr 
af en bestemt art og størrelse forventes at opnå fra et græsningsareal i den periode, hvor 
de græsser. Hvis det tillades, at græsningstrykket overstiger græsningsarealernes 
bæreevne, vil det normalt medføre skader på arealernes økologiske og produktive 
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karakter, og dette svarer til begrebet overgræsning. Antallet af græssere og varigheden af 
deres ophold på lokaliteten vil være afgørende for resultatet af græsningsregimet. 

Græsningstrykket anses for at være optimalt, hvis det fremmer og opretholder 
vegetationens mosaik — hvor der efterlades ujævne græsbundslængder og skaber en mark 
med græstuer. Dette er kun muligt, hvis de græssende dyr får lov til at græsse græsbunden 
selektivt. Kun ekstensiv græsning giver mulighed for at æde planter selektivt. Intensiv 
græsning giver derimod en ensartet højde af græsbunden, hvilket betyder, at forskellige 
plante- og dyrearter har færre muligheder for at overleve. 

For at vurdere husdyrbelastningen er det nyttigt at foretage en undersøgelse af 
græsbevoksningen. Det centrale ved vedligeholdelsesgræsning er at sikre, at hvert års 
produktion er blevet fjernet inden begyndelsen af den næste vækstsæson. Det årlige 
udbytte af plantebiomasse bestemmer den øvre grænse for det græsningstryk, som en 
bestemt græsbund kan klare. Bevaringsmålsætningerne kræver generelt 
belægningsgrader, der er lavere end græslandets bæreevne. Dette gør det muligt for en 
betydelig del af græsbundens årlige produktion at undgå at blive græsset af husdyrene, 
således at den kan komme ind i andre fødekæder (f.eks. samfund af hvirvelløse 
planteædere eller nedbrydere) eller øge naturtypens strukturelle mangfoldighed. Det vil 
kræve, at belægningsgraden reduceres til et godt stykke under græsbundens teoretiske 
bæreevne for at sikre, at en tilstrækkelig mængde vegetation til at opfylde 
bevaringsmålsætningerne ikke afgræsses i vækstsæsonen (Crofts og Jefferson, 1999).  

Ikke desto mindre er det i mange tilfælde ikke muligt at definere den optimale 
sucessionsgrad og dermed belægningsgraden i praksis. I små naturtypeenheder kan det 
være særligt vanskeligt at finde en balance i græsningsintensiteten, så man undgår både 
indtrængen af krat og overgræsning. Det er tvivlsomt, om denne forvaltning alene er 
tilstrækkelig til at modvirke yderligere krat.  
 
Græsningstidspunkt og -varighed  

Græsningstidspunktet er vigtigt. Forårsgræsning har den mest direkte indvirkning på 
planternes vækst, da bladproduktionen er størst i denne periode. Intensiteten af 
forårsgræsningen bør ikke være for høj til, at planterne kan gro og blomstre. Ellers kan det 
have en skadelig indvirkning på plantesamfundets sammensætning. Efterårsgræsning kan 
også reducere den mængde føde, som planter er i stand til at oplagre hen over vinteren, 
hvilket vil svække deres livskraft i den efterfølgende sæson.  

Med hensyn til græsningsperiodernes varighed antages det, at der er et omvendt forhold 
mellem belægningsgraden og græsningens varighed. Korte perioder med intensiv 
græsning kan være hensigtsmæssige i situationer, hvor der er forekommer problematiske 
ukrudtsarter. Virkningen af korte perioder med intensiv græsning på græsland generelt vil 
sandsynligvis være katastrofal for visse hvirvelløse dyrearter, der er afhængige af 
kontinuitet i græslandets struktur gennem hele deres livscyklus. Det vil være mindst 
skadeligt om vinteren, når de fleste insektarter, der lever over jorden, befinder sig i en 
sovende fase af deres livscyklus. Det samme årlige græsningstryk kan stadig opnås ved at 
anvende en lavere belægningsgrad, men kun hvis den opretholdes over en længere 
periode. Den ønskede græslandsstruktur opnås stadig, men der er mere tid til, at 
hvirvelløse dyr kan fordele sig (Crofts og Jefferson, 1999).  
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Græsningssystem 

Græsningssystemet er den rutinemæssige, organiserede sekvens for flytning af græssere 
over et græsningsareal. De forskellige græsningssystemer kan i det væsentlige koges ned 
til to grundlæggende strategier: kontinuerlig græsning og vekselgræsning, som også kan 
kombineres (Calaciura og Spinelli, 2008). 

Der er tale om kontinuerlig græsning, når et bestemt antal dyr går på en mark i en lang 
periode, undertiden hele året.  Ved lave belægningsgrader kan kontinuerlig græsning gøre 
det muligt for uafgræssede dele af græslandet at udvikle sig fonologisk og derved skabe 
flere miljønicher, som dyrearter kan udnytte (blomster, frø, stående og nedfaldet dødt 
materiale) (Crofts og Jefferson, 1999). Ved at opretholde lave belægningsgrader vil 
invasive plantearter blive kontrolleret, samtidig med at den hvirvelløse fauna, der er 
afhængig af græsserne, bevares (RSPB, 2004b). Belægningsgraden kan justeres efter behov 
og reduceres normalt, efterhånden som sæsonen skrider frem, og græsningsarealernes 
produktivitet falder. Når græsning eller nedtrampning truer særligt værdifulde plantearter, 
kan det være nødvendigt at oprette særlige områder for at beskytte disse arter mod 
græsningstryk (Colas og Hébert, 2000). Orkidéer tåler normalt ikke nedtrampning. Hvis en 
nyudsprunget bladroset beskadiges, vokser den ikke ud igen. I græsningssystemer med 
meget lav tæthed kan nogle orkidéarter stadig overleve og opbygge betydelige 
populationer. Tidlig slåning er også uegnet til dem, da arterne blomster i juni og juli 
(Rusina, 2017). Det er faktisk muligt at forbedre sammensætningen og kvaliteten af 
græslandets græsbund ved at fremme regenerering af sjældne og truede planter, der er 
karakteristiske for denne naturtype, ved hjælp af indhegnede folde.  

Der er tale om vekselgræsning, når græsningsarealet er opdelt i felter (marker, folde eller 
striber), eller hvor flokken eller hjorden forvaltes aktivt af en hyrde, og dyrene flyttes til 
friske græsningsenheder med passende mellemrum. Dyrene flyttes til nye arealer med 
regelmæssige og hyppige mellemrum og bevæger sig rundt på hele græsningsarealet i en 
struktureret rækkefølge. De vender tilbage og afgræsser det første område, når 
græsarealerne har genvundet deres fulde produktionskapacitet, men endnu ikke er 
begyndt at blomstre (Brockman, 1988).  

Vekselgræsning kan anvendes til at nå bevaringsmålsætningerne, navnlig når der er behov 
for arealer med kort græs for at bevare de mere specialiserede samfund, der er afhængige 
af dem, og når græsningsarealet er spredt over mange forskellige områder. Denne tilgang 
fungerer ofte bedst på steder, der kræver vintergræsning, da målet blot er, at dyrene skal 
græsse så meget som muligt af den forgangne sæsons vækst. Når dette er afsluttet, er 
græsarealerne klar til den nye sæsons produktion (Crofts og Jefferson, 1999).  

Hvis man ønsker at indhegne og at skabe flere områder, hvor græsning skal foregå skiftevis, 
er hegn til husdyr velegnede.  
 
Græsningsskifte. Flytning af dyr over lange og mellemlange afstande (anvendelse af 
græsningsskifte til flytninger over 100 km ("transhumance") og over kortere afstande 
("transterminance") er en vigtig praksis for bevaring af disse græsarealer, navnlig når man 
anvender traditionelle husdyrstier (tratturi i Italien, draillies i Sydfrankrig eller vías 
pecuarias i Spanien) og for bevaring af den tilhørende traditionelle miljømæssige viden 
(Otero-Rozas et al., 2013). "Transhumance" og "transterminance" bidrager til frøspredning 
og er især relevante i forbindelse med spredning over længere distancer 
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(Manzano og Malo, 2006). Denne spredning og den dermed forbundne genetiske 
udveksling er af central betydning for at forberede græslandet på klimaændringerne. 
Nogle ELFUL-programmer indeholder særlige foranstaltninger til bevaring af disse 
traditionelle metoder og de dermed forbundne naturtyper. 
 

5.1.2 Slåning 

Slåning er hensigtsmæssig, hvis græslandet har været forvaltet traditionelt, eller som et 
alternativ, hvor græsning, selv om det foretrækkes, ikke er en praktisk mulighed. I lighed 
med græsning forhindrer regelmæssig slåning, at robuste, konkurrencedygtige græsser og 
urter dominerer samt etablering af buske og træer, således at græslandssamfundet 
bevares, så længe det slås. Slåning skaber imidlertid ikke samme mosaik af betingelser i 
naturtypen som græsning, navnlig når der anvendes et homogent slåningsregime (Crofts 
og Jefferson, 1999).  

Græsning med lav intensitet anses ofte for at være en god forvaltningsteknik (og endda 
bedre end slåning), fordi den forventes at skabe heterogenitet i lille skala gennem 
varierende græsning, nedtrampning og afføring fra husdyr, hvilket burde gøre det muligt 
for flere arter at sameksistere end under det homogene slåningsregime. Turtureanu m.fl. 
(2014) konstaterede derimod, at planternes artsrigdom var langt højere i slået end i 
afgræsset tørt græsland (+25,8 arter = 51 % ved 10 m2) under ellers tilsvarende forhold, og 
denne forskel fandtes i alle de testede arealstørrelser (1 cm2 til 100 m2) (baseret på 
Dengler et al., 2014). Stikprøverne omfattede forskellige forvaltningsordninger og 
vegetationstyper i den fytosociologiske klasse Festuco-Brometea på det transsylvanske 
plateau i Rumænien. 

Man skelner mellem slånings-/klipningsmetoder ud fra: tidspunkt, hyppighed, fordeling og 
metoder. 
 
Slåningstidspunktet 

Forvaltning af enge med henblik på naturbeskyttelse omfatter normalt en enkelt sen 
slåning. Slåningsdatoerne vil variere betydeligt alt efter sted og arten af vildtets interesser 
(Crofts og Jefferson, 1999).  

Sen slåning kan være nyttig for at beskytte dyrearter, der har brug for en velstruktureret 
vegetation som føde og som tilflugtsområder, navnlig fugle og insekter, og for at gøre det 
muligt for sent blomstrende planter at producere frø. Desuden er et lejlighedsvist sent 
høslæt (ultimo august/september) (f.eks. hvert femte år) praktisk muligt på lokaliteter, der 
understøtter sent blomstrende arter (Crofts og Jefferson, 1999). 

Tidlig slåning kan være nyttigt, når der findes en rig vegetation, som ellers ville begynde at 
nedbrydes, og til at sinke udviklingen af fremmede arter. Man ved dog, at konsekvent 
tidligt høslæt reducerer artsrigdommen i enge (Smith, 1994). Slåning bør ikke finde sted, 
før ynglefuglenes unger er udklækket, eller populationer af "ønskværdige" karakteristiske 
plantearter, som er afhængige af frøproduktion med henblik på regenerering, har sat frø.  

Slåningshyppighed 

Mesobromion-græsland slås normalt en gang om året, nogle gange hvert andet år — på 
grund af deres lave produktivitet (Pearson et al., 2006), selv om mere mesisk og produktivt 
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græsland kan klare to slåninger (Rodwell et al., 2007). Det kan være nødvendigt med mere 
end én slåning om året for at simulere det tidligere græsningsregime, hvis dette ikke 
længere kan anvendes.  

Som hovedregel bør slåningen dog ikke udføres mere end en eller højst to gange, fordi 
hyppigere slåning begrænser udviklingsmulighederne for mange dyre- og plantearter (Essl, 
2005).  

Fordeling af slåningen 

Det er tilrådeligt at undgå at slå hele græsarealet på én gang, men i stedet at sprede 
slåningen for at undgå at skade mikrofaunaen. Krybdyr, insekter og edderkopper bevæger 
sig enten meget langsomt eller slet ikke, og det er derfor vigtigt at lade ikkeslåede områder 
stå tilbage, hvor de kan søge tilflugt. Spredning af slåningsdatoerne forlænger også 
planternes bestøvningsfase og tilgængeligheden af nektar og pollen. Derfor er det 
hensigtsmæssigt at undlade at slå en lille del (ca. 5-10 %) af det samlede areal den følgende 
sommer. Dette bør gøres skiftevis hvert år med forskellige dele af arealet, så man vender 
tilbage til de enkelte ikkeslåede områder hvert 4.-6. år (Pearson et al., 2006). Desuden er 
bræmmesamfund og økotoner yderst artsrige og nødvendige for mange hvirvelløse dyr, 
f.eks. til at overvintre i eller finde ressourcer i om efteråret og vinteren. Derfor bør disse 
følsomme områder ikke slås hvert år og aldrig hele marginalzonen samme år. Disse 
økotoner bør heller ikke omdannes til (ofte afskærmede) landbrugsveje og blive til 
barrierer for arter (f.eks. veje i skovbræmmer). 

Slåningsmetoder 

Hvis det er muligt, vil det være bedst at anvende klippere med skærebord. Brugen af 
cylinderklippere dræber langt flere dyr, som ikke har nogen mulighed for at undslippe. 
Brugen af cylinderklippere skal kombineres med en ændring i den normale skærehøjde (8-
10 cm), og slåningen skal indledes indefra og udad, så dyrene får mulighed for at slippe 
væk fra engen (Pearson et al., 2006). 

Meget lave slåningshøjder bør undgås, da der er sandsynlighed for uforholdsmæssig 
"skalpering", der betyder, at der opstår bare pletter i græslandet. Disse områder skaber 
gunstige forhold for invasion af uønskede arter. Omvendt kan visse mindre forstyrrelser 
være nødvendige for spiring af frø og kan være til gavn for hvirvelløse dyr. Det tilrådes at 
undgå brug af ballepressere, som forårsager store skader på faunaen (en dødelighed på 
mindst 30-60 % blandt bier). Afskåret materiale bør generelt fjernes for at undgå 
næringsstofberigelse af græslandet. 

 

5.1.3 Forvaltning til gavn for vilde dyr og planter 

Det er vigtigt at huske på, at den historiske forvaltning af en lokalitet vil have formet det 
udvalg af taksoner, der findes der, og at dette mønster bør bevares, når det er kendt. Et 
rigt udvalg af arter har tilpasset sig det græsnings- eller slåningsregime, der traditionelt har 
været anvendt i et område. Mange af disse arter drager også fordel af de marginale 
områder og overgangsområderne mellem to vegetationstyper, og deres forvaltningskrav 
kan variere. 
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Det er ikke altid tilrådeligt at tilpasse forvaltningen til en bestemt arts behov, da det kan 
have konsekvenser for andre interessante træk. Generelt virker det tilrådeligt at benytte 
forvaltningsmetoder, der kan gavne forskellige artsgrupper på lokaliteten. 

Ved fastlæggelsen af prioriteterne for bevaring af græsarealer ud fra et 
artsbeskyttelsesmæssigt synspunkt bør der tages hensyn til forekomsten af lokalt eller 
nationalt sjældne arter. 
 
Hvirvelløse dyr — habitatstruktur og forvaltningskrav 

Afhængigt af græslandstypen og plantearternes sammensætning kan et unikt sæt af 
hvirvelløse dyrearter (insekter, edderkopper, snegle) forekomme i tørt kalkholdigt 
græsland. Dette græsland udgør en vigtig nektar- og pollenressource for mange insekter. I 
blomstringsperioden kan der iagttages en stor mangfoldighed af sommerfugle og andre 
blomsterelskende insekter — Coleoptera (biller), Hymenoptera (vilde bier, hvepse osv.) og 
Diptera (f.eks. svirrefluer). Der kan også være mange græshopper og fårekyllinger 
(Orthoptera). Disse Orthoptera har brug for lav eller åben vegetation for at kunne springe 
og af hensyn til deres varmebehov. Dette afhænger fuldkommen af arter og livsstadier, 
f.eks. Decticus verucivorus. 

Denne naturtype har også en rig jordfauna — små leddyr, nematoder, insektlarver og 
regnorme. Afgræsset græsland kan have en mangfoldighed af saprofage (der lever af 
rådnende organisk materiale) hvirvelløse dyr (insekter, mider, nematoder), som er 
afhængige af dyreekskrementer. Områder, der nedtrampes af husdyr og åbne pletter med 
sand, er vigtige for insekter i tørt græsland. 

Lokale bestande af hvirvelløse dyr har udviklet strategier, der er tilpasset traditionel 
forvaltningspraksis. Hvis der er en lang tradition for græsning eller slåning på en lokalitet 
med et kendt forvaltningsmønster, bør dette videreføres for at sikre, at de hvirvelløse dyrs 
tilpassede livsstrategier kan opretholdes. Forskellige græsningsniveauer giver forskellige 
typer græsbund, fra meget kort græs til langt græs med buske. Alle typer af græsbund er 
værdifulde for arter af bevaringsmæssig betydning, og nogle vigtige arter kræver faktisk 
mere end én type pr. lokalitet eller endog detaljerede mosaikker af mikrohabitater 
(Alexander, 2003).  

Meget kort græsbund er tilbøjelig til at favorisere arter, der lever på fri jord, herunder 
rovdyr og bladædere, og — hvor den korte græsbund vedligeholdes af store planteædere 
— gødningsfauna (Alexander, 2003). Områder med bar jord, der nedtrampes af husdyr og 
åbne pletter med sand, er vigtige for insekter på tørt græsland, navnlig bier og hvepse. 

Overdreven græsning og græsning på forkerte tidspunkter kan imidlertid skabe 
forstyrrelser i jordbunden, som mindsker mangfoldigheden af epigeale (i jordoverfladen) 
biller og jordsnegle (Rusina (ed.), 2017). Overdreven græsning kan ødelægge den 
hvirvelløse fauna fuldkommen. 

En højere græsbund med blomster, der vedligeholdes ved periodisk græsning efterfulgt af 
en reduktion af græsningstrykket, favoriserer planteædere, der forbindes med blomster, 
frugter og knopper (Alexander, 2003). Tættere og grovere græsarealer med få blomster, 
men med et rigeligt førnelag favoriserer nedbryderarter og giver dækning til hvile og 
overvintring (Alexander, 2003). Græstuer er vigtige strukturelle dele af græsland for 
edderkopper. 
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Mange insektarter kræver specifikt en mosaik af træk snarere end et enkelt træk alene, og 
lokaliteten skal ofte befinde sig i et komplekst landskab med yderligere karakteristika, der 
kan nås inden for kort flyveafstand (Alexander, 2003, Ssymank, 1991, for svirrefluer). 
Mange arter er afhængige af tilstedeværelsen af træer og buske, krat og skovområder på 
levestedet eller tæt ved.  

Sommerfugle findes normalt i et netværk af lokale populationer med en vis udveksling af 
voksne individer med henblik på at danne en metapopulation. Forvaltningen bør sigte mod 
at opretholde dette populationsnetværk på tværs af landskabet og acceptere, at ikke alle 
lokaliteter kan være egnede på et hvilket som helst tidspunkt (selv om nogle kerneområder 
vil være det) (van Swaay et al., 2012). Bestanden af sommerfugle kan blive alvorligt 
beskadiget eller endda udryddet ved intensiv og ensartet forvaltning (van Swaay et al., 
2012, Westrich, 2018).  

Bier, der er afhængige af en enkelt eller nogle få blomsterarter, kan blive stærkt påvirket, 
hvis sådanne ressourcer fjernes gennem græsning eller slåning på tidspunktet for 
maksimal blomstring, så vekselforvaltning er igen en fornuftig tilgang. Hvis en hel lokalitet 
afgræsses eller slås inden for få dage eller uger, reducerer dette i høj grad områdets 
bevaringsstatus for besøgende blomstersøgende insekter. 

Et tidsmæssigt og geografisk varierende græsningstryk har en meget anderledes effekt end 
anvendelsen af den samme procedure hver gang. En sådan variation gør det muligt for 
bestande af hvirvelløse dyr at håndtere lokal fjernelse af ressourcer, som ellers ville være 
dødelig ved en etårig livscyklus.  

For hvirvelløse dyr er det vigtigt, at omfanget af rotationen eller variationen i forvaltningen 
ikke overstiger ca. 100 m, hvilket svarer til det maksimale fourageringsområde for de fleste 
af de mindre solitære bier (Zurbuchen et al., 2010a, b). 

Insekter har ikke længerevarende hvilestadier og har derfor behov for kontinuitet i 
levestederne fra generation til generation (i modsætning til planter med en frøbank, der 
kan forblive levedygtige i mange år). Kontinuitet i forvaltningen er derfor afgørende for 
hvirvelløse dyr. Samtidig er en rotationspåvirkning over en længere periode end et år 
gavnlig for bestande af hvirvelløse dyr, da arter, der overvinter i frøhoveder, ikke fjernes 
ved årlig slåning, mens bier drager fordel af blomster, der blomstrer efter tidlige høslæt. 
 
Anbefalinger vedrørende forvaltning af levesteder for hvirvelløse dyr (van Swaay et al., 
2012, Alexander, 2003): 

 Skabe områder med bar jord og åbne pletter med sand på sydvendte skråninger med 
græssende dyr og periodisk fældning af buske.  

 Bevare forårsblomstrende buske såsom Prunus spinosa og områder med planter, der 
blomstrer i sensommeren (Asteraceae, Fabaceae, Campanulaceae osv.). 

 Bevare mosaikker af levesteder ved at anvende græsning styret af hyrder eller 
periodisk græsning efterfulgt af perioder med begrænset eller ingen græsning for at 
bevare pletter med højt græs og buske.   

 Genoprette velegnede pletter med denne naturtype for at skabe korridorer og 
trædesten, der forbinder kernepopulationerne af mobile hvirvelløse dyr med 
metapopulationer. 
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 Hvis området med naturtypen slås, bør slåningstidspunkterne variere mest muligt på 
hver Natura 2000-lokalitet, således at alle områder ikke slås inden for et snævert 
tidsrum. Ideelt set bør der anvendes en mosaik med begrænset slåning i lighed med 
den traditionelle forvaltning fra før mekaniseringens tid. Bræmmer og økotoner 
kræver særlig opmærksomhed og bør aldrig slås fuldstændigt. 

 

Forvaltning af tørt, kalkholdigt græsland til vilde bier  

 Solitære bier kræver en kombination af deres specialiserede foderplanter, og at 
deres redesteder ligger i nærheden. For eksempel kræver Andrena fulvago 
sentblomstrende gul asteraceae og jord med sparsom vegetation, hvor de kan grave 
gange til deres reder. 

 Humlebier kræver et landskab med en lang blomstringsperiode (forskellige arter har 
forskellige præferencer for blomstertyper) redeområder (enten førnelaget på jorden 
eller, hvad der er mere normalt, små pattedyrs gamle underjordiske reder) 
parringsområder og overvintringsområder, der normalt er underjordiske. 

 Når lokaliteten slås, er det normal praksis at fjerne den slåede vegetation. Der findes 
imidlertid en lille gruppe bier, som lever i gamle sneglehuse, f.eks. Osmia bicolor og 
Osmia aurlenta. Disse sneglehuse kan fjernes, når den slåede vegetation rives væk, 
hvorved man faktisk fjerner en af de delvise levestedskomponenter, der er 
afgørende for en vellykket afslutning af biens livsforløb. Der er ikke noget let løsning 
på dette, men en eller anden form for rotationsprincip er ofte en fornuftig tilgang. 

 Der bør gøres en indsats for at øge den strukturelle heterogenitet på meget småt 
plan, f.eks. åbne jordområder, der er et foretrukket levested for vilde bier (Murray 
et al., 2012). 
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Forvaltning af tørt, kalkholdigt græsland til sommerfugle omfattet af habitatdirektivet 

 Maculinea-arion kræver en vegetation af kort græs, der egner sig til Thymus-planter, 
Origanum vulgare og myrer (Myrmica-arter, navnlig M. sabuleti). Den ideelle 
vegetationshøjde varierer i forskellige dele af udbredelsesområdet, typisk under 2-
3 cm høj i den nordlige del af udbredelsesområdet, mens den kan være >20 cm i de 
sydlige regioner (KOM, 2009). Den vigtigste faktor for vellykket forplantning er kort 
afstand mellem de planter, som æggene lægges på, og de myreværter, som larverne 
lægges i (Casacci et al., 2011). Dette hjælper også andre arter, der lever som larver 
i myretuer med lignende biologi som f.eks. svirreflueslægten Microdon. 

 Colias myrmidon kræver områder med larvefoderplanten Chamaecytisus 
ratisbonensi på varmt, tørt græsland i en varieret mosaik af levesteder med nogle 
skovbræmmer og åbne skove. Græslandet skal græsses ekstensivt og ujævnt, 
således at der efterlades områder med krat og groft græs, hvor larver kan overvintre 
i førnelaget (van Swaay et al., 2012). Overgræsning af får er skadeligt, da de spiser 
fødeplantens friske skud, og det samme gælder afbrænding. 

 Parnassius apollo kræver, at værtsplanter af Sedum-slægten vokser på klipperige 
lokaliteter med begrænset jordlag, såsom klippefrembrud, tørre stenmure eller 
stenterrasser (Gimenez Dixon, 1996). Den kræver ekstensiv afgræsning eller slåning, 
således at man bevarer en stor forekomst af nektarplanter, såsom tidsler, samt at 
der ikke anvendes pesticider, eller at blomstrende ukrudt fjernes (van Swaay et al., 
2012).  

 

Hvis det er nødvendigt at genoprette græsland, og der skal genindføres et passende 
forvaltningssystem, kan forholdene for hvirvelløse dyr generelt forbedres ved at fremme 
blomsterrigt græsland både for arter, der er afhængige af mange forskellige blomster, og 
om muligt også for arter, der er afhængige af en enkelt eller ganske få blomster.  
 
Fugle 

Sammensætningen af fuglearter afhænger af flere faktorer. Vandforhold, terræn, 
vegetationens højde og struktur i yngletiden og tilstedeværelsen af forskellige 
landskabselementer er de forhold, der påvirker fuglene mest. Disse parametre bestemmes 
normalt af, om græslandet slås eller græsses. I yngletiden tilbringer nogle arter hele tiden 
på græslandet, hvor de både søger føde og bygger rede, mens andre arter kun bruger det 
til at søge føde og yngler i andre nærliggende levesteder. Under fugletrækkene (forår og 
efterår) kan der også være mange forskellige fuglearter i græslandet, afhængigt af dets 
beliggenhed (Rusina (red.), 2017). 

Afgræsning sikrer en konstant lav vegetation, hvilket gør det lettere for fuglene i græsland 
at få adgang til jord og skaber en vegetationsmosaik med forskellige højder, hvilket kan 
skabe de rette betingelser for visse fugle, der yngler på jorden. På den anden side kan 
græsning medføre en risiko for, at rederne trampes ned (Pavel, 2004).  

Det er meget vigtigt at forstå, hvilken betydning forvaltning af græsland, såsom tidspunktet 
for slåning, har for fugle, da det kan påvirke antallet af arter, som kan leve og formere sig 
på græsland. Tidlig slåning kan påvirke yngleprocessen for fugle, der bygger rede på jorden, 
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fordi det kan ødelægge rederne, før ungerne er udklækket. Udskydelse af høslæt øger 
mængden af frø og hvirvelløse byttedyr for fugle. Til gengæld kan højere og tættere 
græsbund hæmme adgangen til føde og gøre græsland mindre tiltrækkende som 
fødekilde. Hvis det er sandsynligt, at der vil være ynglefugle til stede, er det klogt i løbet af 
foråret at foretage en undersøgelse og kortlægge, hvilke fugle der er tale om, og hvor de 
er. Ynglesteder kan så undgås, når engen slås, således at områder med reder kan slås 
senere, efter at ungerne er udklækket.  

For at bevare mangfoldigheden af fuglearter er det desuden nødvendigt at bevare krat og 
træer i visse områder, hvilket skal tages i betragtning i planer om at fjerne disse. Dette vil 
også fremme græslandets strukturelle diversitet og skabe økologiske nicher for fuglearter, 
der kræver åbne arealer. 
 
Pattedyr 

Vegetationens vækst om foråret skaber muligheder for små pattedyr, men det er på kort 
sigt, da den efterfølgende slåning og græsning gør levestedet stort set uegnet. Områder 
med tuegræs og højere græsarter, som forvaltes i længere omdrift i levestedsmosaikken, 
kan dog være til gavn for små pattedyr som f.eks. dværgmus (Micromys minutus). 

 

5.1.4 Forvaltning af interessekonflikter 

I planlægningen af bevaring og forvaltning af delvis naturlige græslandsnaturtyper kan der 
opstå konflikter, hvor der findes arter, som kræver forskellige miljøforhold og derfor kan 
reagere forskelligt på forvaltning. I sådanne situationer defineres det i målsætningerne for 
bevaring af lokaliteten, hvilke arter der skal prioriteres. Enten vælges græslandets primære 
værdi, og forvaltningsmetoden tilpasses til denne (i så fald kan dette ske på bekostning af 
andre naturværdier, som forringes over tid), eller der findes et kompromis, som bevarer 
alle målarter, selv om hver art optræder i mindre antal eller omfang.  

Insekter har f.eks. behov for en blanding af åbne områder og kratbevoksninger på omkring 
en kvadratmeter, mens fugle eller pattedyr skal have større områder i omegnen af en 
hektar (Croquet og Agou, 2006). Den ønskede græsbundsstruktur eller mosaik af 
strukturer for en bestemt græslandslokalitet afhænger af de særlige 
naturbevaringsmålsætninger.  

Sen slåning kan mindske ødelæggelsen af reder og unger for bestemte fuglearter, men kan 
også mindske antallet og diversiteten af plantesorter, fordi det medfører akkumulering af 
næringsstoffer i jorden og overdreven vækst af visse græsarter, som hindrer andre 
plantearters vækst. Et kompromis vil i dette tilfælde være tidlig slåning, hvor man bruger 
fuglevenlige slåningsmetoder (anordninger, der skræmmer dyrene, slåretningen), eller at 
man kun slår vegetationen på en del af området. Diversiteten af plantearter bevares, mens 
der sker en begrænset nedgang i visse fuglearters yngel i et bestemt græslandsområde, 
eftersom nogle af rederne stadig kan blive beskadiget. Generelt vil både plantediversiteten 
og den berørte population af målfuglearter dog blive bevaret. 

Under alle omstændigheder bør man evaluere bevaringsprioriteten og forholdene i 
græslandet og undgå at forsøge at ændre dette område til et system, som ikke er 
bæredygtigt på grund af lokale miljøforhold. I vurderingen af bevaringsprioriteten bør man 
overveje den potentielle risiko for arten i en bredere sammenhæng og opprioritere de 



 

79 

arter, hvis populationer er truet på globalt plan (i henhold til IUCN-kriterier), og derefter 
arter og naturtyper, der er truet på EU-plan eller regionalt (bilag til fugledirektivet og 
habitatdirektivet samt EU's og nationale rødlister over arter). Endelig bør man vurdere 
trusselsniveauet på nationalt og lokalt plan. Hvis græslandets primære værdi er en art og 
ikke naturtypen som helhed, bør man vælge forvaltningsform ud fra et ønske om at sikre 
artens overlevelse. Det bør bemærkes, at forskellige beskyttede arter stiller forskellige 
krav.  

De mulige løsninger bør ses i sammenhæng med bevaringsmålsætningerne for lokaliteten. 
Nogle løsninger kan være i konflikt med hinanden, så de valgte aktiviteter skal fastlægges 
på baggrund af overordnede målsætninger. 

Nogle eksempler på foranstaltninger, der anses for at være passende for bevaring af 
denne naturtype i forskellige lande, beskrives nedenfor. 
 

Forvaltning af vedligeholdelse af naturtype 6210 i visse EU-lande 
 

I Tyskland sondres der mellem to primære undertyper i naturtype 6210 ud fra den historiske 
arealanvendelse og forvaltning: traditionelt ekstensivt slåede og ekstensivt græssede områder i 
naturtype 6210.  Begge har forskellige vegetationstyper og karakteristiske arter samt deres egne 
regionale variation. For den undertype, der er skabt ved slåning, er den typiske 
bevaringsforanstaltning at slå vegetationen en gang årligt eller i nogle varianter kun hvert andet 
eller tredje år. Tidspunktet for slåningen afhænger af artssammensætningen, f.eks. forskellige 
orkidéarter, og sker normalt i løbet af højsommeren, dvs. i perioden medio maj-medio august. For 
at bevare og forbedre den strukturelle diversitet bør forskellige områder slås på forskellige 
tidspunkter (Ackermann et al., 2016). Under LIFE-projektet "Trockenrasen Saar" blev en tredjedel 
af lokaliteten f.eks. slået en gang om året, kombineret med at man fjernede den afklippede 
vegetation (for at forhindre forøgelse af kvælstofmængden i jorden). For den undertype, der er 
skabt ved græsning, er ekstensiv græsning af får (muligvis sammen med geder for at mindske 
kratdannelse) eller ekstensiv blandet græsning af store græssere en hensigtsmæssig løsning20. 
Delvis periodisk fjernelse af krat er nødvendigt i de fleste områder. Randzoner til skove, krat osv. 
med bræmmevegetation har stor betydning for bevaringen af en stor andel af karakteristiske 
hvirvelløse arter, som har brug for disse i løbet af deres livscyklus og er vigtige for at opretholde 
funktioner som f.eks. bestøvning. 

I Irland er den væsentligste bevaringsforanstaltning græsning med periodisk fjernelse af krat i 
områder, hvor der stadig findes naturtype 6210. Man registrerede i Grassland Monitoring Scheme 
(Martin et al., 2018), at følgende foranstaltninger havde en positiv indvirkning på udvalgte 
lokaliteter i naturtype 6210/*6210: ikke-intensiv græsning af kvæg anden ikke-intensiv græsning 
af får, heste og blandet græsning græsning af vildtlevende dyr såsom harer, kaniner og råvildt 
fjernelse af krat. Mobile fåreflokke er en måde, hvorpå man kan genindføre græsning af forladte 
områder i korte perioder af året. Disse flokke foretrækkes frem for mobile kvægbestande, da der 
er flere restriktioner for flytning af kvæg for at forebygge udbredelse af dyresygdomme (Martin et 
al., 2018). De forskellige resultater af græsning af forskellige bestande skal dog også indgå i 
betragtningerne vedrørende "præferencer". For lokaliteter, hvor der ikke er sikre hegn eller 
naturhegn, kan man undersøge muligheden af virtuel indhegning. For andre lokaliteter kan det 

                                                 

20 Vejledning om ekstensiv græsning i bilag I til habitatdirektivet offentliggøres i Tyskland, herunder alle 
aspekter af græsningsintensitet og -teknikker, kvæghold og mange eksempler på god praksis fra projekter 
(Bunzel-Drüke et al., 2015). 
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være afgørende for genoprettelsen at ændre tidsplanen for græsningen. Græsning om foråret kan 
f.eks. bidrage til at kontrollere uønskede græsarter, der ikke er spiselige senere på året.  

I Italien foreslår man at udarbejde og gennemføre græsningsplaner for at bevare eller genindføre 
de traditionelle ekstensive forvaltningsaktiviteter baseret på ekstensiv, nomadisk græsning (af får, 
geder, køer, heste og æsler) og, hvor det er muligt (begrænset til halvtørre arter), regelmæssig 
slåning. Disse planer bør indeholde specifikationer for type og antal dyr, arealer, besætningernes 
tid og bevægelser på stedet, antal vandingssteder osv. Der bør sikres videnskabeligt tilsyn med 
udviklingen af græsningsplaner i lyset af den type plantesamfund, der udgør naturtypen og under 
hensyntagen til de miljømæssige forhold såsom højde, jord, eksponering, hældning, klima (mikro-
, topo- og makroklima), biogeografisk indhold samt potentiel naturlig vegetation.  Det foreslås også 
at indsamle lokalt kimplasma fra typiske/dominerende/sjældne 6210-arter i hver homogen 
territorial sammenhæng og bevare det i dedikerede strukturer (kimplasmabanker) til kommende 
aktiviteter for styrkelse eller retablering af habitater. 

I Polen anses ekstensiv græsning for at være den typiske standardmetode til bevaring af denne 
naturtype. I henhold til de polske erfaringer bør intensiteten ikke være over 0,5 ko eller 4,5 får eller 
3,1 ged pr. ha. Arten af græsningsdyr har også betydning. Om muligt anbefales det at genindføre 
en historisk forvaltning, idet nogle dyrearter kan bruges i specifikke lokale situationer, f.eks. heste 
mod Calamagrostis epigeios og geder mod øget kratdannelse. Slåning er kun hensigtsmæssigt 
under visse omstændigheder. I nogle situationer kan det endog have negative følger såsom øget 
forekomst af enggræsser og nedgang i antallet af varmetålende arter. Generelt bør man ikke 
anvende slåning som en erstatning for græsning, men man kan gøre det for visse specifikke 
undertyper af græsland sammen med græsning (jf. Barańska et al., 2014). Afbrænding kan 
betragtes som et kontroversielt bevaringsværktøj, men kan være nyttigt under visse 
omstændigheder. I visse tilfælde er det almindeligt, at landmænd ulovligt afbrænder græsland, og 
dette ser ud til at være en lokal faktor til at bevare græsland i området. I andre situationer er der 
dokumentation for, at afbrænding kan fremme negative forandringer såsom ekspansion af 
Calamagrostis epigeios. Der er behov for yderligere undersøgelser og forsøg.  

I Rumænien kræver vedligeholdelse af naturtypen især, at man sikrer en passende intensitet for 
græsning og slåning eller en kombination af de to. De lokalitetsspecifikke målsætninger og 
lokal/regional arealanvendelse og traditioner for husdyropdræt, -praksis og -teknikker indgår i 
betragtningerne. Landbrugsstøtteordninger, herunder miljøvenlige landbrugsforanstaltninger, kan 
bruges til at finansiere forvaltningen af græsland. 

I Spanien består den vigtigste bevaringsforanstaltning i at opretholde en ekstensiv forvaltning af 
husdyr. Antallet af får og geder er faldet meget mere end antallet af køer. Deres græsning er 
velegnet til at bevare EU's naturtype 6210. Enhovede dyr er også interessante husdyrarter for 
bevaring af EU's naturtype 6210, men der er for indeværende ikke særlig mange i Spanien, da 
efterspørgslen efter hestekød også er meget lav. 

I Skotland (UK) er denne naturtype særligt afhængig af græsningsniveauet, som er højt nok til at 
bevare en varieret græsbundstykkelse, herunder områder med tyndere græsbund, hvor mindre og 
mindre livskraftige arter kan overleve, men tyk nok til at muliggøre blomstring og undgå 
jorderosion. Store dele af de højtliggende områder græsses af får og hjortedyr, kombineret med at 
naturtypen er tiltrækkende for græssere, og det betyder, at den ikke har været i tilbagegang i 
nogen særlig grad, om end overgræsning også kan have negative følger. Der er lokalt rapporteret 
om visse skader forårsaget af mennesker. Der findes mekanismer til at mindske belastninger fra 
landbrugs- eller sportsaktiviteter (græsning og nedtrampning) (SNH, 2013). Disse afhænger i vid 
udstrækning af, at arealforvaltere indfører ordninger for miljøvenligt landbrug, eller at 
regeringsorganer sammen med arealforvaltere inden for en fælles forvaltning søger at finde 
løsninger på uhensigtsmæssige følger for planteædere. Sidstnævnte kan munde ud i lovprocesser. 
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Bevaringsaktiviteter gennemføres gennem udpegelse (SAC, SSSI), lovgivningsprocedurer (lov om 
hjortedyr, artikel 7), ordninger for miljøvenligt landbrug (SRDP) og forvaltningsaftaler (SNH). 
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5.2 Genopretning af græsland 

Planlægningen af genopretning af græsland bør baseres på en klar målsætning, dvs. at man 
bestemmer sig for, hvordan det genoprettede græsland skal være. Hvordan bliver de 
miljømæssige forhold, hvilke økologiske processer finder sted, og hvilke vegetationer og 
arter kan genoprettes. Målsætningerne kan variere alt efter mulighederne for 
genopretning. Afhængigt af forringelsesgraden tager genopretning af græsland mindst 5-
10 år (Rusina, 2017). Genopretning af høj kvalitet og høj artsdiversitet, herunder 
hvirvelløse dyr, tager normalt meget længere tid (jf. f.eks. den tyske rødliste over biotoper, 
Finck et al., 2017). 

Når man planlægger at genoprette græsland på en lokalitet, bør man altid tage hensyn til 
miljøforholdene (klima, jord, geologiske og hydrologiske forhold, fragmentering af 
landskabet og dennes indvirkning på artspopulationer) samt økonomiske (finansielle 
begrænsninger) og sociale vilkår (offentlighedens og ofte også bidragydernes mening). Der 
er større chance for succes, hvis planlægningen omfatter en risikovurdering.  

Slåning og græsning med henblik på genopretning er mere intensivt end almindelig slåning 
og græsning. Det er den letteste, men mest tidkrævende metode, hvis det er den eneste 
foranstaltning til genopretning eller etablering af delvis naturligt græsland. Bruges denne 
metode, får vegetationen lov til at udvikle sig naturligt fra den lokale artspulje (Rusina, 
2017). 

Slåning med henblik på genopretning som eneste foranstaltning kan kun bruges i områder, 
der er blevet opgivet for relativt nylig, og hvor hverken træer, krat eller tuegræs hindrer 
slåningen.  Når man genopretter eller etablerer græsland, skal slåningshyppighed og 
græsningsintensitet tilpasses forholdene på stedet. For frugtbare områder og områder, der 
er domineret af ekspansive arter, skal slås mindst to gange pr. sæson eller græsses 
intensivt. I nogle tilfælde er der behov for overgræsning. Slåning og græsning med henblik 
på genopretning kan mislykkes i områder, som har været gødet intensivt. Hvis jorden er 
for frugtbar, kan der udvikles uønskede ruderale eller kvælstofkrævende samfund af høje 
græsplanter (Rusina, 2017).  

I nogle lande er den mest effektive metode til at genoprette naturtyper vintergræsning 
uden supplerende fodring af dyr. Det kan være nødvendigt at ændre græsningsregimet for 
at nå resultaterne inden for en ønskelig tidsramme. Der kan være behov for yderligere 
slåning i områder, som kun delvist græsses af dyr (Rusina, 2017). 
 

Erfaringer med genopretning af naturtype 6210 i nogle EU-lande 
 

I Belgien er der siden 2000 blevet gennemført omfattende genopretningsaktiviteter, navnlig 
på Natura 2000-lokaliteter med støtte fra LIFE-midler. Genopretningsarbejdet omfattede 
kratrydning og træfældning, fræsning af stubbe og træaffald samt gennemførelse af 
hensigtsmæssig forvaltning med græsning eller slåning. Da størstedelen af alt græsland er 
blevet opgivet og tilplantet med skov for længe siden (undertiden over 100 år), er det 
nødvendigt regelmæssigt at fælde træer og krat, hvilket er tidkrævende og dyrt. 
Genopretningen af urtelaget afhænger af forekomsten af typiske arter i umiddelbar nærhed 
og/eller deres tilstedeværelse i træbevokset græsland eller i frøbanken i jorden. Når typiske 
arter er forsvundet, kan det være nødvendigt at genindføre dem med hø eller frø. På grund af 
det resterende græslands lokale karakteristika blev der anvendt græsning af får, hvor muligt i 
forbindelse med græsning af geder. Rotationsbaseret, kortvarig og intensiv græsning anvendes 
i retablerings- og genopretningsfasen. På grund af de professionelle hyrders forsvinden 
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græsser dyrene inden for permanente eller halvpermanente (elektriske) hegn. 
Græsningsperioden og dens varighed afhænger af lokale karakteristika (lagproduktivitet) og 
de arter, der skal beskyttes. Der er afsat midler til miljøvenligt landbrug til lokale avlere.  

I Litauen omfatter de vigtigste genopretningsværktøjer: fjernelse af vedplanter stop for 
spredningen af den lokale ekspansive flora (f.eks. Calamagrostis epigejos). Ekstensiv græsning 
og slåning anvendes som støtteværktøj. 

I Luxembourgs nationale handlingsplan for naturtyper har man fastlagt følgende 
foranstaltninger (Naumann et al., 2013): Genopretning af alle forladte områder og 
kratbevoksede arealer ved at fjerne krattet og genindføre græsning (mål: omkring 50 ha 
kalkholdigt græsland og 50 ha af græslandskomplekset i mineregionen). Regelmæssig kontrol 
(hvert tredje-femte år) for at forhindre indtrængende krat gennem regelmæssig fjernelse eller 
græsning. Etablering af nye områder med kalkholdigt græsland ved at udlægge grønt hø på 
egnede, bare jorder og udvide eksisterende marker til at omfatte tilstødende områder gennem 
manuel spredning af frø (mål: ca. 20 ha). Beskyttelse af stærkt truede karakteristiske 
plantearter gennem ex situ-dyrkning og genindførelse for at styrke eksisterende bevoksninger 
og genindføre dem i nyoprettede og forringede områder. Foranstaltninger til genindførelse af 
genetisk udveksling mellem eksisterende naturtypeområder (økologisk net). 

I Polen var et LIFE-projekt — "XericGrasslandsPL –– Conservation and restoration of 
xerothermic grasslands in Poland –– theory and practice" (LIFE08 NAT/PL/000513, jan. 2010 –
– dec. 2013) rettet mod ca. 225 ha xerotermiske mosaikker af græslandsnaturtyper i otte 
Natura 2000-områder i det nordvestlige og sydøstlige Polen. Inden for projektet igangsatte 
man genopretningsprocessen på 20,2 ha græsland, naturtype 6210: fjernelse af buskads eller 
trækrat, fjernelse af invasive fremmede urteagtige plantearter (herunder Heracleum 
sosnowskyi) og genindførelse af græsning (Baranska et al., 2014). I forringede områder blev 
xerotermisk græsland genoprettet ved at fjerne det øverste jordlag, så frø af xerotermiske 
arter, overføre velbevarede felter af græsland osv. I 2015 var det græssede græslands tilstand 
væsentligt forbedret med et fald i andelen af ekspansive arter (rajgræs, sandræsgræs og 
buske) (Murawy Life, 2015). Græsningsperioden blev skåret ned til tre måneder (juni-august), 
dels på grund af den forbedrede tilstand, dels som følge af tørke, som yderligere begrænsede 
de ekspansive arter og muliggjorde udviklingen af xerotermiske arter. 

I Slovakiet blev der med et LIFE-projekt (LIFE10 NAT/SK/080) gennemført en 
genopretningsplan for denne naturtype, som blev drøftet med relevante interessenter i 
Devínska Kobyla, der er en lokalitet af fællesskabsbetydning. Foranstaltningerne omfattede 
mekanisk rydning af skove og krat på 58 ha tilgroet, tørt græsland, udryddelse af almindelig 
robinie og siden 2015 genindførelse af græsning af primært geder. Virkningen af 
genopretningsforanstaltningerne blev primært overvåget for naturtype 6210* i forskellige 
faser af succession.  Efter to års overvågning blev der registreret en betydelig stigning i antallet 
af lette og varmetålende arter, såsom Pulsatilla grandis, Plantago media, Jurinea mollis, 
Astragalus onobrychis, Carex michelii, Chamaecytisus austriacus, Thesium linophyllon og Linum 
tenuifolium. Det samlede antal arter i 2016 var højere end før forvaltningsaktiviteterne. Disse 
arter ville sandsynligvis være til stede i frøbanken og kunne spire, da overfladen blev åbnet. 
Sikring af håndtering og fjernelse af spirer er en vigtig forudsætning for en gunstig udvikling af 
vegetationen i de pågældende områder. Artssammensætningen i foråret efter 
forvaltningsindsatsen viste, at der allerede var sket en gradvis forøgelse af arterne.  Den 
optimale forvaltningsmetode er græsning af får eller af blandede fåre- og gedeflokke, hvilket 
kan svække og gradvist eliminere skud af vedplanter. Rotation mellem mere ekstensiv og 
intensiv græsning er en optimal løsning til udvikling og opretholdelse af en gunstig status for 
prioriterede græslandsnaturtyper. To nye mikropopulationer af biblomsten (Ophrys apifera, 
opført på IUCN's rødliste) blev registreret på stedet som et resultat af de 
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genopretningsforanstaltninger, der blev gennemført i forbindelse med projektet. Båndtunge 
(Himantoglossum adriaticum), der er opført i bilag II til habitatdirektivet og truet i Slovakiet, 
blev også registreret på stedet i 2017 (op til 600 eksemplarer). 

 

5.2.1 Forvaltning af krat 

Forvaltningsforanstaltninger bør sigte mod at holde indtrængende krat under en passende 
procentdel (f.eks. 30 %) af det samlede areal (Pearson et al., 2006). Der skal dog tages 
hensyn til, at de enkelte arter, der tilsammen udgør et "krat", er vigtige levesteder i sig 
selv, så længe balancen med det åbne græsland bevares.  

For at kompensere for udbredelsen af krat og opretholde den ønskede balance kan man 
fjerne nogle ældre bevoksninger, fordi gamle krat medfører akkumulering af kvælstof i 
plantebiomassen, og at jorden tilføres næringsstoffer. Når træer og krat fjernes, vil der 
ofte spire skud fra rødder og stubbe, og disse bør fjernes.  

Undertiden skal det kun gøres én gang og efterfølges af græsning eller slåning. Andre gange 
er der behov for yderligere og supplerende nedskæring, der skal foregå ved hjælp af 
maskiner, eller for yderligere tildækning og fræsning i de første år (Essl, 2005). Hvis det 
ikke er muligt at fjerne krat på denne måde, tilrådes det anvende planteædere eller en 
rotationsskærer for at vedligeholde bevoksningerne. 

Hvis krattet er begyndt at rekolonisere området, kan frøene straks fjernes. Kontrollen for 
nye planter kan foretages det følgende forår, og de kan håndluges eller fjernes på anden 
vis, alt efter hvad der er relevant. Målet kunne være at få en blanding af krat bestående af 
planter, der vokser ved jorden, og ældre buske med stammer. Insekter nyder godt af 
mangfoldighed med hensyn til bevoksningernes alder, bladvækst og blomstring. Det er 
derfor klogt at gennemføre en undersøgelse af hvirvelløse dyr, før krattet ryddes. Desuden 
undgår man en masse hårdt arbejde, hvis man på lang sigt fjerner dele af krattet på 
forskellige udviklingsstadier, samtidig med at man bevarer disse livsvigtige levesteder og 
fødekilder for fugle (RSPB, 2004b).  

Krat bør nedskæres om efteråret eller vinteren for at undgå at beskadige den vilde fauna i 
forplantningsperioden. Hvis krattet nedskæres fra begyndelsen af september til slutningen 
af februar, undgår man fuglenes yngletid, mens nedskæring i slutningen af vinteren 
betyder, at fugle og pattedyr kan spise eventuelle bær. Nedskæring kan foretages med 
særlige hækkeklippere, som ikke beskadiger mindre dyr (Pearson et al., 2006).  

Vekselgræsning kan være en hensigtsmæssig måde at kontrollere krat på, så længe den 
overvåges nøje for at undgå overgræsning eller overdreven nedtrampning (Buglife, 2007). 
Æsler kan afnippe indtrængende krat, hvilket giver nyttig kontrol med krattet og delvis 
naturlig vegetation. Kvæg er særligt egnet til at nedtræde og skabe åbninger i tæt, grov 
vegetation som f.eks. ørnebregner og krat. Geder kan afskrælle bark og vil, hvis de 
anvendes forsigtigt, skabe strukturel diversitet. Får er ikke så egnede til at færdes i 
områder med langt græs som kvæg eller ponyer, men de er effektive til at afnippe lav 
kratbevoksning og kan fjerne alt bladmateriale fra udvalgte buske. Desuden er nogle 
fåreracer gode til at trænge gennem krat, men yngre dyr og lettere racer er tilbøjelige til 
at sidde fast i det. Det er derfor tilrådeligt at begynde med en lav belægningsgrad for arten 
og racen (ca. 0,25 storkreaturenheder/ha) og at overvåge virkningerne og tilpasse den i 
overensstemmelse hermed (Crofts og Jefferson, 1999, RSPB, 2004d).  
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Græsning alene er imidlertid generelt ikke nok til at holde krat nede. Et græsningsregime 
baseret på f.eks. græsning om vinteren vil normalt skulle suppleres med regelmæssig 
rydning af krat for at fjerne den gradvise tilvækst af vedplanter (Crofts og Jefferson, 1999). 
Derfor er slåning i nogle tilfælde tilrådelig sammen med græsning. Det bedste tidspunkt at 
gøre dette afhænger af den tilstedeværende fauna. Insektæg og larver er ofte de mest 
sårbare. Undgå slåning indtil sidst på sommeren/efteråret for at give tid til, at blomster- 
og græsfrø spredes, eller sent om vinteren/det tidlige forår for at skabe 
overvintringsmuligheder for insekter. 
 
5.2.2 Bekæmpelse af ukrudt og invasive arter 

Ukrudt kan defineres som en art, der er uønsket i forhold til formålet med forvaltningen af 
græslandet. Under visse omstændigheder kan nogle plantearter (f.eks. tidsler, 
ørnebregner og engbrandbæger) sprede sig uforholdsmæssigt meget og hurtigt erstatte 
samfund, der har en større bevaringsværdi (Pearson et al., 2006). Disse planter er meget 
konkurrencedygtige, ofte giftige, og når de først har etableret sig, skygger de meget i 
vækstsæsonen, hvilket betyder, at andre plantearter (herunder orkidéer) ikke kan få 
rodfæste (Crofts og Jefferson, 1999). Ukrudtsvækst kan forebygges gennem god 
forvaltningspraksis, f.eks. ved at undgå store arealer med bar jord, som giver mulighed for 
invasion og spredning af ukrudtsarter.  

Har de først rodfæstet sig, kan følgende foranstaltninger gennemføres (Crofts og Jefferson, 
1999):  

- manuel fjernelse: opgravning eller nedskæring (ikke egnet til engbrandbæger) lige 
under jordniveau og/eller håndlugning (dette er reelt kun velegnet i mindre områder), 
lige før plantens frø spredes håndlugning skal foretages over en periode på flere år, hvis 
det skal have nogen effekt  

- mekanisk optrækning eller nedskæring: tidsler og engbrandbæger bør trækkes op, når 
stilken har nået sin maksimale længde, men inden frøspredning, og det skal ske flere år 
i træk for at reducere væksten af flerårige målarter. En bedre løsning er at slå planten, 
når stilken er i vækst. Det kan være nødvendigt at gentage dette i løbet af året. 
Gentagen nedskæring kan forhindre frøspredning og svække ukrudtet, men det dræber 
ikke planterne, og de kan regenerere kraftigt fra stråbasis. Som ved græsslåning bør de 
afskårne plantedele fjernes fra stedet. 

- målrettet græsning  
- kemisk kontrol: Selv om manuelle kontrolmetoder normalt er mest ønskelige, og brug 

af kemiske produkter generelt ikke er tilladt, vil målrettet ukrudtsbekæmpelse 
(pletbehandling, sprøjtning) af sådanne arter ofte være acceptabel på 
naturbeskyttelsesområder, navnlig hvor fortsat græsning/engdrift er afgørende for at 
opfylde naturbeskyttelsesmålene. Det skal tages i betragtning, at kemisk 
ukrudtsbekæmpelse ikke er selektiv og ofte kan forårsage alvorlig skade på andre 
bevaringsinteresser. Hvis det overhovedet er nødvendigt, anbefales en selektiv 
anvendelse, der kun er rettet mod ukrudtsplanter. 

Fjernelse af ukrudt bør ske på et tidligt udviklingsstadium, når det kun kræver en ringe 
indsats og let kan give gode resultater. 
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Kontrolprogrammerne bør planlægges omhyggeligt, så der også tages hensyn til andre 
mulige virkninger. I visse tilfælde kan en fuldstændig fjernelse af ukrudt, selv om det er 
muligt, være til skade for vilde dyr og planter. 
 

5.3 Genopretning af græsland 

Oprettelse af græsland bør indledes med en vurdering af miljøforholdene på stedet 
(fugtforhold, jordens egenskaber, vegetation, tilstedeværelse af arter o.l.), hvilket vil være 
afgørende for, om det er muligt at genoprette levestedet. Genopretning kræver bistand 
fra og deltagelse af jordbundseksperter, hydrologer og økologer samt eksperter i 
vegetation og de grupper af organismer, der er vigtige i den naturtype, der skal oprettes. 
Der bør udarbejdes en plan for oprettelse af græslandet på samme måde som en 
græsningsplan (Rusina, 2017).  

Substrat, ønsket tidsramme og beliggenhed i nærheden af græsland svarende til måltypen 
er bestemmende for, hvilke oprettelsesteknikker der er mest velegnede til at oprette og 
etablere naturtyper (Ashwood, 2014). Forskellige løsningsmodeller kan overvejes.  

Naturlig kolonisering af ubevoksede substrater kan være hensigtsmæssig, hvis lange 
etableringstider er acceptable, og området støder op til artsrige kalkholdige græssamfund. 
Hvis der var kalkholdigt lavlandsgræsland i området, før det blev forringet og efterfølgende 
regenerering, kan der fortsat være en frøbank i det eksisterende substrat, og dette bør 
vurderes ved hjælp af spireforsøg. Naturlig kolonisering kan give artsrige levesteder, der 
egner sig til lokalområdet. Processen kan være meget langsommelig, og det kan tage flere 
årtier at etablere et stabilt samfund.  

Den naturlige kolonisering kan fremskyndes ved selektiv indførelse af græsarter via 
inokulanter af tørv og udlægning af grønhø. Inokulanter af tørv kan tages fra tilgrænsende 
donorområder og indarbejdes i det ubevoksede substrat. Disse kan være enten hele 
tørvestykker eller stykker af græsland, der indeholder ønskværdige arter. Hvis der er tvivl 
om typen af kalkholdigt donorgræsland, bør en uddannet botaniker foretage en 
vegetationsundersøgelse. I nogle tilfælde kan det være en bedre idé at plante eksemplarer, 
der er fremdrevet fra lokale eller regionale frø. 

Hvis der enten anvendes naturlige koloniserings- eller tørveinokuleringsmetoder, kan det 
være fordelagtigt først at tilså med en forsøgsblanding. Fordelene ved en tynd udsåning af 
pionerarter omfatter stabilisering af substrater og hurtig opretning af en attraktiv 
græsbund, samtidig med at der er tilstrækkeligt med bar jord til en naturlig kolonisering. 

Udlægning af grønhø er et nyttigt alternativ til tørveinokulanter eller naturlig kolonisering. 
Det indebærer, at frisk afskåret hø med frø fra lokalt kalkholdigt græsland spredes ud over 
det sted, der skal koloniseres. Det bør sikres, at høet slås efter blomstring, men mens 
frøene stadig sidder på høet. Et godt praktisk kendskab til målarterne, og hvornår frøene 
spredes, vil give de bedste resultater. Hø bør udlægges inden for 24 timer, efter at det er 
slået, for at forhindre forrådnelse eller tab af frø under opbevaring. Anvendelse af en lokal 
kilde betyder, at der kan skabes et tættere match mellem det nye og det eksisterende 
græsland, og at græsserne bliver en hjemmehørende genotype. Det vil også bidrage til at 
holde transportomkostningerne på et minimum.  

Hvis der ikke findes et lokalt kalkholdigt græslandsdonorsted, kan man anvende en 
kommerciel frøblanding som første græsbund. Tilsåning kan foretages med frø fra et lokalt 
donorsted. Det skal sikres, at frødonorstedet ikke udtømmes på grund af overhøstning. 
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Alternativt kan der købes frø. De må ikke indeholde interspecifikke (Lolium ×hybridum, 
Trifolium pratense × T. medium) eller intergeneriske hybrider (×Festulolium) eller 
polyploide sorter (tetraploide arter af Lolium og Trifolium). En velrenommeret 
frøproducent vil levere frøblandinger, der passer til klimaet og de primære 
jordbundsforhold i lokaliteten. Frøene bør være af lokal oprindelse, hvis det er muligt.  

Vilde blomster og græsser sås normalt sammen, da græs bidrager til at stabilisere jorden 
og skaber et vigtigt dække om vinteren. Andelen af græsfrø i blandingen bør være så lav, 
at urterne kan spire og gro, og der bør være plads til naturlig rekolonisering af andre arter. 
Frø sås normalt i september/oktober, enten manuelt eller ved hjælp af maskiner såsom 
radsåmaskiner og bredsåmaskiner, som øger det areal, der tilsås, i forhold til den mængde 
frø, der anvendes (Crofts og Jefferson, 1999). Det anbefales, at frøene sås på og ikke under 
jordoverfladen, og det kan de fleste maskiner indstilles til. For at kunne kontrollere 
dominerende etårige arter er det af afgørende betydning, at man hyppigt slår området, op 
til tre gange om året, i etableringsåret. Det overordnede mål er at sikre de mere flerårige 
arter, der ikke er lige så hårdføre det første år som etårige arter. Dette gælder især, når 
der forefindes mange markafgrøder (jf. Nowakowski og Pywell, 2016). 

Uanset hvilken etableringsmetode der vælges, er det vigtigt at erkende, at det vil tage flere 
år, før græslandet etablerer sig og udvikler sig til et stabilt samfund. En hensigtsmæssig 
forvaltning af græslandet er afgørende for, at et artsrigt samfund kan udvikles og bevares. 

Kalkholdigt græsland på forringede tidligere landbrugsarealer er f.eks. blevet retableret i 
det sydlige England (Fry et al., 2018) ved hjælp af arter, der er udvalgt fra et plantesamfund 
på kalkholdigt græsland (Bromus erectus-græsland), som er det dominerende 
græslandsamfund i regionen og typisk anvendes som målsamfund i 
genoprettelsesprogrammer. Muligheden for at genoprette delvis naturligt tørt græsland 
udnyttes i stigende grad i Det Forenede Kongerige, f.eks. gennem innovative og 
fantasifulde vejkantsordninger. Et projekt med genopretning af vejkanter i det sydvestlige 
England startede først i 2012, men allerede nu har området en artsrig vegetation, og 30 
sommerfuglearter (halvdelen af de britiske arter) er blevet registreret, siden projektets 
start. 
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Genopretning af græslandsnaturtyper i Det Forenede Kongerige inden for rammerne af 
vejkantsordninger (Sam Ellis) 

5.3.1 Forvaltning og overvågning af naturtypen efter genopretning 

Kalkholdigt græsland bør kun etableres, hvis man virkelig ønsker at indgå i en langsigtet 
forvaltningsordning under en lokalitetsforvaltningsplan. Forvaltning er nødvendig for at 
forhindre, at græsbunden domineres af krat og andre aggressive arter, og for at opretholde 
en høj artsrigdom. Etablering af græsland tager typisk tre-fem år. I denne periode er det 
nødvendigt med et regime med slåning og let græsning. De nøjagtige krav vil være 
områdespecifikke.  

Slåningsregimer for det første år er typisk ikke nødvendige for græsland, der er etableret 
på et bart mineralsk jordlag, men det kan dog være nødvendigt på mere frugtbare områder 
for at holde græsbunden under 10 cm. Slåning skal ske på et tidspunkt, hvor man undgår 
konflikt med jordrugende fugle. Slåning tilskynder til vækst af rodskud. Den mindsker også 
konkurrencen fra andre arter og indtrængende krat.  

Efter slåning fjernes afklippet fra stedet. Hvis der er frø i græsbunden, kan det lægges ud 
som hø andre steder. Græsland bør slås én gang i andet og tredje år, efter at blomsterne 
og græsserne har sat frø. Kaniners, kvægs og fårs græsning bør styres eller forhindres i 
disse første tre år for at gøre det muligt for græslandet at slå rod. Det vil sige at der skal 
være tid til, at frøplanter kan udvikle tilstrækkelige rodsystemer til, at de ikke trækkes op 
med rod under græsning. Når græslandet er etableret, kan der påbegyndes let græsning.  

Langsigtet forvaltning gennem græsning og/eller slåning er afgørende for at bevare 
artsrigdommen. Historisk set har græsning og i nogle regioner slåning været den typiske 
forvaltningsmetode. Slåning kan dog være egnet til små lokaliteter og på ikke for stejle 
skråninger. Kvæg og får kan græsse året rundt, hvis belægningsgraden er lav, selv om dette 
afhænger af lokalitetens produktivitet. Uproduktive lokaliteter er muligvis kun egnede til 
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vintergræsning. Dette skal dog overvåges med hensyn til opkradsning eller fysisk 
nedbrydning af jordbundsstrukturen forårsaget af tunge dyr.  

Formålet med græsning bør være at producere en mosaik af græsland af varierende 
længde og små områder med krat (f.eks. højst 25-30 % af det samlede areal). For eksempel 
er forskellige typer græssende dyr selektive med hensyn til de planter, de æder, og kan 
bruges til at skabe mosaikken. Kvæg æder grovere foderplanter og tramper hårdere end 
får. De nedtrampede områder skaber plads til, at nye planter kan slå rod. Mere detaljerede 
oplysninger om forvaltning findes i Crofts og Jefferson (1999).  

Selv når etableringen finder sted på en meget velegnet lokalitet, bør forvaltningspraksis 
evalueres for at vurdere, hvorvidt den er en succes, også på lang sigt. Der kræves en 
områdespecifik, langsigtet forvaltningsplan. Denne bør omfatte et observations- og 
evalueringsprogram, som gør det muligt at tilpasse forvaltningsordningen efter behov.  

Overvågning af genopretning af naturtyper i lavlandsgræsland kan omfatte: 
- Omfang af etableringen af græsland: % plantedække, ubevoksede områder og 

tilstedeværelse af et førnelag af blade. 
- Græsbundens sammensætning: forholdet mellem græs og urter, positive 

indikatorarter, negative indikatorarter, arter med lokalt særpræg. 
- Typisk artssammensætning, herunder et udvalg af indikatorarter fra forskellige 

taksonomiske og funktionelle grupper såsom bestøvere (aculeate Hymenoptera, 
Syrphidae og Lepidoptera) og epigæiske og endogæiske grupper (rovdyr og 
destruenter). 

Genopretning af græsland på agerjord i Tjekkiet 

Det tager lang tid at omdanne agerjord til artsrigt græsland. Hvorvidt det lykkes, afhænger ikke 
kun af genopretningsmetoden og den anvendte frøblandings sammensætning, men også af de 
lokale forhold i det område, der skal "gengræsses" (Jongepierová og Malenovský, 2012, 
Jongepierová et al., 2012, Scotton et al., 2012, Ševčíková et al., 2014). Genopretningen af 
insektsamfund er mere vellykket i landskaber med et stort areal med delvis naturligt artsrigt 
græsland i nærheden, da specialiserede planteædende insektarter har begrænset evne til at 
sprede sig (Woodcock et al., 2010A, 2010b). De hyppigst anvendte genopretningsmetoder er 
kort beskrevet nedenfor. 

Spontan succession Succession alene kan kun genoprette græsland i meget tørre eller omvendt 
meget våde områder, hvor krat og træer ikke kan vinde indpas, og hvor permanente enge eller 
græsgange er blevet bevaret i de nære omgivelser. På forladte marker i tørre områder i de 
varmeste dele af landet har overvågningen vist, at ældre græsbunde bliver til naturlig 
steppevegetation i deres artssammensætning (Jírová et al., 2012). Der er dog normalt behov for 
regelmæssig slåning fra det tredje år efter nedlæggelsen af en mark. Genopretning af græsland 
med en miljømæssigt gunstig artssammensætning tager omkring 10 (Lencová og Prach, 2011) til 
20 år (Prach et al., 2014), men planter og visse grupper af hvirveldyr kan kræve en længere periode, 
inden den oprindelige mangfoldige, artsrige vegetation er genoprettet. 

Kommercielle frøblandinger Såning af kommercielle blandinger af frø af bælgfrugter og græs er 
den hyppigste metode til storstilet omlægning af agerjord til græsland. Selv om dette ikke kan 
betragtes som økologisk genopretning, kan sådanne artsfattige jordlag med tiden suppleres med 
planter og dyrearter, som er målarter, især hvis disse arter stadig forekommer i omgivelserne. 
Dette bekræftes af observationsresultaterne fra Bílé Karpaty-bjergene. (Prach et al., 2014, 
Jongepierová et al., 2018). På steder, hvor efterfølgende kolonisering med de ønskede arter er 
begrænset, fordi de ikke er til stede i omgivelserne, kan de tilføres græsbunde, som er etableret 
med kommercielle græsblandinger, enten via såning eller plantning. 
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Regionale frøblandinger Regionale frøblandinger indsamles, reproduceres og anvendes i et 
bestemt område uden planteforbedringsprocesser. Artssammensætningen er baseret på 
artssammensætningen i områdets naturlige samfund (Scotton et al., 2012). Arterne, navnlig 
urterne, understøtter også en stor mangfoldighed af dyr, der er afhængige af dem som foder eller 
af andre årsager. Den største fordel ved denne metode er, at den i vid udstrækning bidrager til at 
opretholde populationernes naturlige genetiske variabilitet og dermed forhindrer spredning af 
fremmede genotyper eller endog ikkehjemmehørende arter eller sorter. Vejledning i, hvordan man 
får og anvender regionale frø, findes i forskellige publikationer (Scotton et al., 2012, Jongepierová 
et al., 2012, Jongepierová og Prach, 2014 og Ševčíková et al., 2014). Hovedprincipperne er: 
 Frø kan fås fra græsland som en del af nyslået græsbiomasse (grønt hø), der straks tilføres det 

sted, som skal genoprettes. Denne metode anvendes hovedsagelig i Nederlandene og Tyskland, 
ikke kun på agerjord, men også andre steder, f.eks. deponier for flyveaske (Kirmer et al., 2014). 
 Hvis den slåede biomasse tørres efter slåning, kan høet anvendes direkte som frøkilde eller 

tærskes inden brug. 
 Når der høstes med en mejetærsker, slås og tærskes græsset på stedet. 
 En frøhøster med børste fejer frøene af græsset, som ikke slås. 
 Hvis der er behov for det, kan der også indsamles mindre mængder frø manuelt. 
 Med hensyn til den komplicerede indsamling af frø (forskellige størrelser og modningstider) 

tilrådes det at dyrke planter i frøbede.   
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I stor målestok er der hidtil kun blevet anvendt artsrige regionale frøblandinger til etablering af 
græsland på agerjord i Bílé Karpaty-bjergene, hvor et areal på over 600 ha allerede er blevet 
"tilgræsset" på denne måde (Jongepierová, 2008, Jongepierová og Prach, 2014, Prach et al., 2013, 
2015a, Jongepierová et al., 2015). 

Overførsel af topjord eller friske tørveblokke Topjord kan spredes ud over det område, der skal 
genoprettes, eller hele tørveblokke kan overføres til stedet. Dette er imidlertid ikke kun teknisk og 
økonomisk krævende, men beskadiger også det sted, tørveblokkene kommer fra, hvilket kan 
udgøre et problem. Denne metode kan anvendes i mindre målestok eller på lokaliteter, hvor 
kildelokaliteten skal nedlægges (f.eks. på grund af minedrift eller byggeri). I Tjekkiet har man gjort 
visse erfaringer med ufrugtbare områder med steppeflora (jernbanetunnel ved Obřany, kalkgrav 
ved Hády og stenbrud i Dálky i nærheden af Čebín) med positive resultater med hensyn til 
steppearters overlevelse på de nye lokaliteter, men næsten ingen af de overførte tørkeplantearter 
har spredt sig til omgivelserne eller, hvis de har, kun meget langsomt. 

 

5.4 Planlægning af bevaringsforvaltningen i et bestemt område 

Da levestedernes karakteristika, bevaringsværdier og kontekst (historie og udvikling) er 
meget forskellige fra land til land og i de forskellige biogeografiske regioner, er det vigtigt, 
at der ved planlægningen af forvaltningen af naturtypen tages hensyn til følgende 
generelle aspekter, som vil gøre det muligt at træffe fornuftige forvaltningsbeslutninger:  

- lokalitetsspecifikke målsætninger og mål med henvisning til arternes bevaringsstatus  

- lokal/regional arealanvendelse og traditioner, praksis og teknikker inden for 
husdyrhold — nutidens bevaringsværdier er ofte resultatet af fortidens 
arealanvendelses- og græsningsregimer. 

Selv om det ofte hverken er muligt, hensigtsmæssigt eller nødvendigt at efterligne den 
historiske forvaltning, bør forvaltningen om muligt baseres på eksisterende viden og 
erfaring.  

En detaljeret undersøgelse af forholdene på stedet vil bidrage til at identificere de bedste 
teknikker og metoder til vedligeholdelse eller genopretning af naturtyper og vurdere deres 
egnethed til den særlige situation, også under hensyntagen til de tilgængelige ressourcer, 
med henblik på at vurdere, i hvilket omfang målene kan nås, og foregribe eventuelle 
hindringer.  
 

Centrale aspekter, der skal tages i betragtning i forbindelse med planlægning af bevaring 
og forvaltning af græsland (Rusina, 2017) 

Økologiske hensyn 

 Konnektivitet i landskabet er meget vigtig for græslandets arters overlevelse på lang sigt. 
Derved sikres det, at de flyttes fra et område med græsland til et andet, og at man 
bevarer tilstrækkeligt store og genetisk mangfoldige populationer. Det er derfor vigtigere 
at forbedre/genoprette græsland i et system med andre græslandsområder eller et 
større område, der er rigt på delvis naturligt græsland, end isolerede græslandsområder i 
et skovområde eller intensivt landbrugslandskab. Genopretningen vil også være mere 
vellykket i dette tilfælde, da arterne let kan spredes til det genoprettede græsland fra 
andre græslandsområder.  
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 Områder med græsland er vigtige for bevaringen af planter, fugle og hvirvelløse arter. 
Hvis de øvrige faktorer (se nedenfor) ligner hinanden, bør genopretning af større 
græslandsområder derfor prioriteres.  
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 Biodiversitet på græsland — jo større biodiversitet, desto vigtigere er det at genoprette 
sådanne græslandsområder.  

 Forekomst af beskyttede arter — hvis en beskyttet art har overlevet i græslandsområdet, 
bør bevaringen af sådanne græslandsområder prioriteres højere end græsland, hvor 
sådanne arter ikke forekommer.  

 Ændringer i miljøforholdene på græsland: Man bør foretrække at genoprette 
græslandsområder, hvor miljøforholdene er mindre ændrede.  

Socioøkonomiske aspekter 

 Langsigtet forvaltningsperspektiv: Græsland med større sandsynlighed for, at det vil blive 
permanent forvaltet efter genopretning, bør prioriteres. Det kan kun betale sig at 
overveje genopretning på steder, hvor der forventes langsigtet forvaltning af græslandet. 
Ellers vil de økonomiske midler, der investeres i genopretning, blive brugt på en uholdbar 
måde og kun skabe en midlertidig fordel (eller slet ingen) for bevaring af biodiversiteten 
(afhængigt af genopretningens umiddelbare succes). Græslands multifunktionalitet: 
Græsland prioriteres, hvor der forventes en mere forskelligartet anvendelse efter 
genopretning, f.eks. hvor forvaltningen ikke blot sikrer biodiversiteten, men også foder til 
landbruget, eller hvor græslandet anvendes til turisme, indsamling af lægeplanter eller 
miljøuddannelse. Men selv hvis græslandet ikke anvendes til produktion af dyrefoder, 
betragtes forvaltningen heraf stadig som produktion — produktion af naturværdier og 
biodiversitet. 

 Lokalsamfundets, kommunens, ejerens og forvaltningsorganets holdning: Jo mere 
lokalsamfundet værdsætter biodiversiteten og dens fordele, jo bedre er udsigten til at 
bevare genoprettede græslandsområder på lang sigt.  

 Genopretningsomkostninger i forhold til de forventede resultater: Græsland, der kan 
genoprettes med minimale investeringer og størst mulig fordel (den forventede 
genopretningssucces er meget høj), bør prioriteres. Udgifter til vedligeholdelse af 
græsland bør også tages i betragtning i planlægningsfasen, herunder økonomisk 
planlægning. Der bør tages hensyn til omkostninger eller indtægter ved de materialer, 
der skabes ved genopretning eller forvaltning af naturtyper — træ, biomasse, fjernet 
topjord osv. Det kan være vanskeligt at finde praktisk anvendelse for sådanne materialer, 
og fjernelse og yderligere bortskaffelse af disse "biprodukter" fra genopretning af 
naturtyper kan derfor medføre betydelige ekstraomkostninger. 

Målene for genopretning og bevaring af græsland kan nås gennem forskellige løsninger. 
Metoder og teknikker kan variere betydeligt, både med hensyn til økonomiske og 
tidsmæssige ressourcer, og derfor skal der foretages en grundig feasibilityundersøgelse og 
evaluering af alternativer for at vælge den bedste løsning. Valget af genopretnings- og 
vedligeholdelsesarbejder og -procedurer afhænger af tre aspekter: lokalitetens økologiske 
tilstand, tilgængelige artsressourcer og den ønskede tidsramme for at nå målet.  

Genopretning og forvaltning bør ske i henhold til en individuel genopretnings- og 
forvaltningsplan for den pågældende lokalitet. De vigtigste trin i udarbejdelsen af en 
genopretnings- og vedligeholdelsesplan for græsland er sammenfattet nedenfor.  
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Planlægningsfaser for genopretning af græsland (tilpasset fra Rusina red., 2017) 

1. Indsamling af oplysninger om forholdene i området, herunder vigtige økologiske 
processer til bevaring græslandstypen: vegetation, sammensætningen af dyre- og 
plantearter, jordbundskarakteristika, terræn, vandforhold, dræningssystem og -tilstand, 
tidligere og nuværende forvaltning osv.  

2. Fastlæggelse af målet for vedligeholdelse eller genopretning af græslandet, f.eks. 
opnåelse eller opretholdelse af en gunstig tilstand for naturtypen (struktur, økologiske 
processer og karakteristisk artssammensætning) og forebyggelse af forringelse heraf. 
Overvejelse af eventuelle modstridende forvaltningsprioriteter og fastlæggelse af de 
foretrukne løsninger (jf. afsnit X.X).  

3. Vurdering af, om den nuværende forvaltning er egnet til at nå målet, og definition af de 
nødvendige tilpasninger efter behov. 

4. Identifikation af de nødvendige genopretnings- eller vedligeholdelsesforanstaltninger og 
-metoder og kombinationer heraf. Forskellige dele af samme græsland kan kræve 
forskellige genopretnings- eller vedligeholdelsesforanstaltninger. I den del af græslandet, 
der har en stor forekomst af en beskyttet planteart, vil genopretningsforanstaltningerne 
f.eks. fokusere på denne arts gunstige tilstand, mens målet andre steder vil være at sikre 
en passende vegetationsstruktur for bestemte dyrearter (f.eks. fugle og sommerfugle) og 
andre steder at begrænse ekspansive arter. I sådanne tilfælde er det ønskeligt at 
kortlægge de nødvendige foranstaltninger. 

5. Identifikation af økologiske og landskabsmæssige begrænsninger og fordele ved 
gennemførelsen af genopretnings- eller vedligeholdelsesforanstaltninger.  

6. Identifikation af socioøkonomiske, juridiske og økonomiske begrænsninger og fordele 
ved genopretnings- eller vedligeholdelsesforanstaltninger, f.eks. omkostninger, retlige 
restriktioner sammenholdt med mulige incitamenter, økonomiske ressourcer, støtte fra 
eksisterende programmer osv.  

7. Detaljeret specifikation af genopretnings- eller vedligeholdelsesmål for græsland under 
hensyntagen til miljømæssige, juridiske og socioøkonomiske begrænsninger og fordele, 
f.eks. forbedring af levestedets vegetationsstruktur, forbedring af forholdene for en 
bestemt plante, fugl eller andre arter o.l.  

8. Udarbejdelse af en aktivitetsplan for genopretning og vedligeholdelse. Planlægning af 
rækkefølgen og tidspunktet for de nødvendige genopretnings- og 
vedligeholdelsesarbejder afhængigt af græslandets oprindelige tilstand. 

9. Udvikling af genopretnings- og vedligeholdelsesovervågning, herunder periodisk 
evaluering, for at foretage de nødvendige tilpasninger i genopretnings- og 
vedligeholdelsesprocessen. 

 

5.5 Kriterier for prioritering af foranstaltninger og fastlæggelse af 
prioriterede indsatsområder 
Prioritering kan spille en afgørende rolle for at opnå størst mulig effektivitet i 
bevaringsaktiviteterne, optimere omkostninger og tid til overvågning og forvaltning og 
evaluere forvaltningsaktiviteternes hensigtsmæssighed.  Med henblik herpå kan der 
fastlægges specifikke kriterier for prioritering af foranstaltninger.  

Følgende kriterier anses for nyttige med henblik på at prioritere bevaringsforanstaltninger 
for denne naturtype: 
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- Geografisk situation 
- Hvor længe stedet har været uudnyttet 
- Arten af den faktiske vegetation 
- Mængden af indtrængende krat 
- Gennemførlighed, f.eks. adgang til området med den nødvendige teknologi osv. 
- Bidrag til opnåelse af gunstig bevaringsstatus på biogeografisk eller regionalt plan. 

Et eksempel kan findes i den prioriteringsvejledning, der er udarbejdet for LIFE-projektet 
LIFE13 NAT/IT/000371 "SUNLIFE –– Strategy for Natura 2000 Network in the Umbria 
Region". I dette dokument spiller naturtypens iboende egenskaber en fremtrædende rolle: 
prioritering af naturtypen, dens repræsentativitet/sjældenhed på regionalt plan, rigdom 
på plantesamfund (fytocenotisk diversitet), antal faktiske/potentielle bilag II-IV-arter, antal 
faktiske/potentielle rødlistearter osv. På den anden side tages der i prioriteringen hensyn 
til eksterne træk, som bidrager til at understrege den reelle risiko for forringelse, såsom: 
menneskeskabte belastninger, bevaringsstatus på nationalt plan og iboende risiko for 
transformation (dynamiske processer). 

I Letland tages følgende generelle kriterier i betragtning:  

- Naturtypespecifikke arter, herunder beskyttede arter, er i fare for udryddelse på lokalt 
plan på grund af forringelse af naturtypens kvalitet og isolation. Dens udbredelse 
forventes at gå tilbage i de kommende årtier. 

- Naturtypen er den eneste eller næsten eneste lokalitet for mindst én art, der er opført 
i bilag II til habitatdirektivet eller i fugledirektivet, eller arter, som er meget sjældne 
(findes på meget få lokaliteter), er beskyttet i Letland, eller den er vigtig for migration, 
forplantning eller andre vigtige dele af arternes livscyklus, eller den er levested for 
beskyttede arter med hastigt faldende udbredelse. 

Hvad angår udvælgelsen af Natura 2000-lokaliteter af størst betydning for beskyttelsen 
af de prioriterede naturtyper, tages følgende kriterier i betragtning (mindst fire kriterier 
skal være opfyldt): 

- På den pågældende Natura 2000-lokalitet er der store områder, der er dækket af den 
specifikke naturtype, og/eller denne naturtype er meget typisk med høj 
repræsentativitet (mindst B), hvilket er vigtigt for at opnå en gunstig bevaringsstatus i 
hele landet. 

- Genopretningen af denne særlige naturtype i dette område er vigtig for bevaringen af 
naturtypen på nationalt plan eller i EU's boreale biogeografiske region.  

- Tab af naturtypen på denne Natura 2000-lokalitet kan mindske dens udbredelse. 
- På den pågældende Natura 2000-lokalitet er naturtypen forringet, men kan 

genoprettes. Genopretning vil i høj grad forbedre tilstanden og/eller øge arealet med 
naturtypen. 

- Det er muligt at sikre en bæredygtig forvaltning af naturtypen og en gunstig 
beskyttelsesordning. 

- De anslåede omkostninger ved genopretning af naturtyper på den pågældende Natura 
2000-lokalitet er passende i forhold til fordelene. 

- Genopretning af naturtyper på den pågældende Natura 2000-lokalitet har ingen 
negative virkninger på andre beskyttede naturtyper eller vigtige arter og/eller skaber 
ikke miljømæssige eller socioøkonomiske problemer. 
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5.7 Vigtigste interessenter skal definere og gennemføre foranstaltningerne 

Generelt anses et bredt engagement og partnerskab med relevante interessenter for at 
være afgørende for en effektiv gennemførelse af de nødvendige 
bevaringsforanstaltninger. Gennemførelse af deltagerbaserede tilgange, der inddrager 
følgende interessenter, anses for at være vigtige for udformningen og gennemførelsen af 
bevaringsforanstaltningerne:  

- landbrugere, jordejere og jordejere 
- forvaltere af lokaliteten og offentlige forvaltninger (nationale, regionale og lokale)  
- naturbeskyttelsesinstitutioner og -organisationer  
- landbrugsinstitutioner og -organisationer 
- videnskabelige rådgivere og tilsynsførende 
- rådgivningstjenester og teknisk bistand for at hjælpe landbrugerne med 

gennemførelsen 
- ngo'er  
- lokalsamfund 
- lokale rejsearrangører og iværksættere (tørt græslands udvalg af blomstrende 

urter er ofte attraktive landskabselementer, og animalske produkter fra græssende 
dyr kan anvendes som lokale produkter).  

 

5.8 Udfordringer, vanskeligheder og mulige løsninger 

Der kan opstå store udfordringer og vanskeligheder i forbindelse med udviklingen af en 
selvbærende økonomi i marginale områder med naturtype 6210. Den omfattende 
igangværende afvikling af landbrug er resultatet af sammenbruddet i de økonomiske 
systemer i højlandsområder, som ikke er konkurrencedygtige i forhold til moderne, 
omfattende produktionssystemer. En tilgang til at modvirke denne proces bør gå gennem 
udvikling af bæredygtige produktionssystemer, der kan garantere opretholdelsen af den 
lokale population.  

Tekniske problemer kan også skyldes behovet for videnskabeligt tilsyn med henblik på en 
korrekt bæredygtig udnyttelse af tørt græsland, naturtype 6210. Disse systemer er 
ekstremt skrøbelige og kan blive alvorligt skadet af overdreven udnyttelse. I en korrekt 
forvaltning bør der tages hensyn til det pågældende græslands lokale, økologiske, 
floristiske og biogeografiske karakteristika, så man vælger den mest hensigtsmæssige type 
og det rette antal græssende dyr (Frattegiani et al., 2017). Alle landbrugere og 
produktionsvirksomheder bør støttes med særlige overvågningsprogrammer, som kan 
garantere en fleksibel forvaltning. 

Andre mulige begrænsninger og løsninger for gennemførelsen af 
bevaringsforanstaltninger er beskrevet nedenfor:  

 Inden græsning kan genoprettes, skal markerne ryddes for krat, og 
vandforsyningssteder til kvæg genoprettes eller etableres. Landbrugerne er ofte ikke i 
stand til selv at finansiere dette, før de kan få direkte betalinger for jorden under den 
fælles landbrugspolitik, så midlerne til genopretning skal komme fra et eksternt 
projekt, og det gælder undertiden også arbejdskraften.  

 I naturtype 6210 er der generelt i årets løb et lavt mineralindhold i afgræsset foder, og 
uden supplerende tilsætning vil der sandsynligvis opstå mineralmangel, navnlig mangel 
på fosfor, kobber, kobolt og selen. Derfor er supplerende tilsætning påkrævet i form af 
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mineralske sliksten, tilsætning af koncentrat eller mineralbolus. Tilførslen af fosfor til 
husdyr skal imidlertid ske på en måde, der minimerer virkningerne på arternes rigdom 
og mangfoldighed. 

 Græsland kan kræve regelmæssig forvaltning af krudt og invasivt ukrudt, herunder 
invasive ikkehjemmehørende arter, og dette er arbejdskraftintensivt. En ikke-
arbejdskrævende forvaltning af naturtyper vil øge landbrugernes kapacitet til 
regelmæssigt at udføre dette arbejde. Dette vil også sikre, at jorden fortsat er 
berettiget til direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik. 

 På nogle lokaliteter (f.eks. på Aranøerne i Irland) ligger gårdene spredt, og deres 
begrænsede størrelse betyder, at at græsningsperioden for en bestemt parcel kan 
være kort. Der skal sikres adgang til disse små parceller, så kvæg kan flyttes rundt, og 
flytningen af kvæg skal lettes, så det optimale græsningsregime på spredte dele af 
gården kan opretholdes. 

 Identifikation og kortlægning af naturtyper er stadig problematisk i nogle områder 
(f.eks. i Polen). Ikke alle værdifulde lokaliteter er godt kortlagt og vurderet, hvilket kan 
skabe problemer med at identificere ejere samt planlægge og gennemføre 
bevaringsforanstaltninger).  

 Logistiske og organisatoriske problemer med at genoprette/gennemføre græsning. I 
mange regioner er markdyrs græsning på nuværende tidspunkt ikke en del af det lokale 
landbrugssystem. For at gennemføre græsning på græsland skal alle logistiske 
elementer (dyrene, laderne, indhegninger, vand og vinterføde) tilrettelægges specifikt, 
hvilket er vanskeligt, dyrt og krævende med hensyn til menneskelige ressourcer. Som 
følge heraf erstattes græsning af slåning i nogle projekter, hvilket ikke altid er den 
optimale forvaltning af græsland. 

5.9 Konklusioner og anbefalinger 

 Bevaringsmålsætninger og -prioriteter kan defineres på biogeografisk regionsplan for 
at opnå en gunstig bevaringsstatus og imødegå de største trusler mod naturtypen, 
herunder identifikation af genopretningsbehov for at forbedre området, strukturen og 
funktionen, hvor det er nødvendigt. 

 Bevaringsmålsætninger, der er defineret i den biogeografiske region, skal omsættes til 
mere specifikke mål på landeniveau og derefter på lokalitetsniveau. Ifølge 
handlingsplanen udpeges prioriterede lokaliteter og områder for at sikre bevaringen 
af naturtyper og bidrage til de mål, der er fastsat på et højere niveau (f.eks. 
biogeografisk og nationalt) både i og uden for Natura 2000-netværket. 

 Bevaringsmålsætningerne på lokalitetsniveau bør definere den tilstand, som ønskes 
opnået med naturtypen på de respektive lokaliteter for at maksimere deres bidrag til 
at skabe en gunstig bevaringsstatus på nationalt, biogeografisk eller europæisk plan. 

 Afhængigt af Natura 2000-netværkets dækning af denne naturtype kan det desuden 
være nødvendigt at træffe foranstaltninger uden for beskyttede områder for at sikre 
dens bevaring på lang sigt, dens økologiske variabilitet og passende konnektivitet i 
hele dens naturlige udbredelsesområde samt med henblik på at bevare arter, der er 
knyttet til levestedet. 

 Bevaring af denne naturtype i god stand afhænger af ekstensiv græsning eller slåning 
afhængigt af de lokale forhold og den historiske forvaltningspraksis. Det kan også være 
nødvendigt at kontrollere krat eller invasive arter. 
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 En detaljeret undersøgelse af forholdene på stedet vil bidrage til at identificere de 
bedste teknikker og metoder til vedligeholdelse eller genopretning af naturtyper og 
vurdere deres egnethed til den særlige situation, også under hensyntagen til de 
tilgængelige ressourcer, med henblik på at vurdere, i hvilket omfang målene kan nås, 
og foregribe eventuelle hindringer.  
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 Vigtige aspekter, der skal tages i betragtning i forbindelse med planlægning af bevaring 
og genopretning af græsland, omfatter økologiske og socioøkonomiske overvejelser, 
som er afgørende for forvaltnings- og genopretningsmulighederne. Genopretning og 
forvaltning bør ske i henhold til en individuel genopretnings- og forvaltningsplan for 
den pågældende lokalitet. 

 Det kan være nødvendigt at tilpasse forvaltningen til bestemte arters behov, 
afhængigt af lokaliteternes bevaringsmålsætninger.  

 Det kan være nødvendigt eller hensigtsmæssigt at genoprette græsland i visse 
situationer. Gennemførligheden heraf bør fastlægges på passende vis med bistand fra 
relevante eksperter (inden for jordbund, hydrologi, økologi, vegetation osv.) Der bør 
udarbejdes en plan for etablering af græsland på samme måde som en græsningsplan. 

 Store udfordringer for bevaringen af disse områder med græsland hænger sammen 
med vanskelighederne med at opretholde en selvbærende økonomi i randområder, 
hvor der findes naturtype 6210. Der er en omfattende proces i gang, hvor man går 
bort fra traditionel forvaltning af græsland. En tilgang til at modvirke denne proces bør 
omfatte udvikling af bæredygtige produktionssystemer, der kan skabe sikkerhed for 
lokalbefolkningen.   
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6. VIDEN OG OVERVÅGNING 

Det er også vigtigt at forbedre kendskabet og metoderne til vurdering af 
bevaringstilstanden, trusler og belastninger og gennemførelsen af passende 
overvågningsordninger for bevaringsplanlægningen af denne naturtype. Det er tilrådeligt 
at indføre harmoniserede metoder til overvågning af bevaringstilstanden for naturtype 
6210 og udviklingen over tid i passende omfang. Overvågningsordningerne bør dække den 
store variation inden for naturtype 6210.  

Forvaltningsforanstaltningernes effektivitet bør også overvåges og vurderes ved hjælp af 
passende indikatorer, der kan give klare indikationer af de opnåede resultater. 

 

6.1 Metoder til overvågning af naturtyper 

Som allerede nævnt i afsnittet om vurdering af bevaringsstatus findes der allerede 
ordninger og protokoller for overvågning af naturtyper, eller de er ved at blive udarbejdet 
og forbedret i flere EU-lande. 

Normalt overvåges udvalgte lokaliteter og områder eller ved hjælp af transekter, hvor de 
vigtigste elementer af naturtypen registreres, og hvor relevante kriterier og tærskler 
anvendes på de parametre, der anvendes til vurdering af bevaringstilstand (område, 
struktur og funktioner og fremtidsperspektiver). 

Overvågningsundersøgelserne kan dække en procentdel af naturtypens udbredelse, og 
stikprøven bør være tilstrækkelig stor til at repræsentere den samlede variabilitet for 
levesteder og forskellige forhold. 

Nedenfor gives nogle relevante eksempler på de systemer og protokoller for overvågning 
af naturtyper i EU-landene. En nylig oversigt over udvikling af overvågningssystemer i EU's 
medlemsstater findes i Ellwanger et al., 2018. 

I Tyskland udarbejdede forbundsagenturet for naturbeskyttelse i tæt samarbejde med 
forbundsstaternes naturbeskyttelsesmyndigheder henstillinger om overvågning og 
vurdering af bevaringsgraden af naturtyper og arter af fælles interesse baseret på 
undersøgelser af individuelle forekomster, f.eks. lokaliteter og detaljeret ekspertviden 
(BfN og BLAK, 2017). Vurderingen af parameteren naturtypers "strukturer og funktioner" 
er baseret på flere kriterier (fuldstændigheden af typiske naturtypestrukturer og 
artssammensætning samt belastninger), der vedrører naturtypens nøgleegenskaber. 
Vurderingen af disse nøgleegenskaber sammenlignes med et sæt fastsatte tærskler, der 
afspejler naturtypens tilstand.  

For naturtype 6210 omfatter kriteriet "fuldstændigheden af typiske naturstrukturer" 
antallet og dækningen af karakteristiske strukturelle typer (f.eks. etårige planter, 
pionergræsland, græsland med kort vækst eller flerlagsgræsland, usammenhængende 
vegetation med åbne områder, mosser, lav, varmetålende bræmmer eller krat) samt 
urtedække (undtagen indikatorer for forstyrrelse). Dækningen måles i procent. For at opnå 
vurderingen "fremragende" (A) skal dækningen af f.eks. typiske naturtypestrukturer være 
mindst 75 %. Hvis dækningen af typiske naturtypestrukturer falder til under 50 %, er 
strukturerne gennemsnitlige eller delvis forringede (C). Fuldstændigheden af den typiske 
artssammensætning vurderes af eksperter på grundlag af en national referenceliste over 
karakteristiske plantearter, som kan tilpasses på regionalt plan.  
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Kriteriet "belastninger" er opdelt i delkriterierne dækning af indikatorer for forstyrrelse 
(f.eks. indikatorer for eutrofiering eller braklægning eller for ikkehjemmehørende planter) 
og direkte skader på vegetationen (dækning, herunder årsagen til skaden, f.eks. 
nedtrampning), dækning af buske som følge af manglende forvaltning, dækning af 
(gen)plantede træer, forvaltningsmæssige underskud og andre belastninger af naturtype 
6210. Dækningen måles i procent, f.eks. dækning af indikatorer for forstyrrelse på 5 % eller 
derunder, og ingen forekomst af invasive, ikkehjemmehørende planter fører til 
vurderingen "ingen eller få følger af belastninger" (A), over 25 % til vurderingen "store 
følger af belastninger" (C). Forvaltningsmæssige underskud og andre belastninger vurderes 
af eksperter. 

Ved den irske undersøgelse af græsland, Irish Semi-natural Grasslands Survey (ISGS), 
fastlagde man metoder til overvågning af naturtyper i Irland21, herunder kriterier for 
vurdering af naturtype 6210 (O'Neill et al., 2013). En ny Grassland Monitoring Survey 
(GMS) af naturtype 6210 blev gennemført i 2015-2017 (Martin et al., 2018). Undersøgelsen 
omfattede 55 lokaliteter med naturtype 6210/*6210, 237,83 ha, svarende til 17 % af de 
1 416 ha af denne naturtype, der i øjeblikket er registreret, med fokus på lokaliteter af 
bedste kvalitet. I GMS'en vurderede man areal, struktur, funktioner og 
fremtidsperspektiver for hver lokalitet.  

Areal blev vurderet ved at undersøge naturtypens nuværende udstrækning og 
sammenligne dette med, hvad der er kortlagt i tidligere undersøgelser, eller sammenligne 
arealer på tværs af forskellige serier af luftfotos og satellitbilleder (Martin et al., 2018). 
Arealtab udtrykkes som procentvise tab på årsbasis over en bestemt periode. 

Struktur og funktioner blev vurderet ud fra flere kriterier såsom naturtypens 
nøgleegenskaber i forhold til de fastsatte benchmarks eller tærskler for naturtypen, når 
den er i gunstig tilstand (Martin et al., 2018). Kriterierne gennemgås og vurderes i 
observationsområder af fast størrelse, der afgrænses på jorden ved hjælp af et målebånd 
eller kvadrat. 

Struktur- og funktionskriterier blev fastlagt på grundlag af et nationalt datasæt, der skal 
vejlede økologer om sporing og vurdering af naturtype 6210 i Irland (Martin et al., 2018). I 
løbet af GMS'en blev disse kriterier taget op til fornyet overvejelse for hver enkelt lokalitet 
og ændret for at sikre, at de var relevante for vurderingen af lokale forskelle. For naturtype 
6210/*6210 i højlandsområder, som ofte kan være rige på mosser, blev mosserne 
Ditrichum gracile, Hypnum lacunosum, Scapania aspera og Tortella tortuosa medtaget som 
positive indikatorer. 

Fremtidsperspektiverne blev vurderet ved at undersøge den nuværende belastning, 
fremtidige trusler og gavnlig forvaltningspraksis på levestedet samt den forventede 
fremtidige udvikling med hensyn til areal, struktur og funktioner.  

                                                 
21 
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf 
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-
natural-grasslands-survey/  
 

https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
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ISGS-overvågningsmetoden blev også anvendt i en undersøgelse af 25 lokaliteter med 
orkidérigt kalkholdigt græsland (*6210) i 2014 (Curtis og Wilson, 2014, nævnt i Martin et 
al., 2018). 

I den italienske håndbog for overvågning af levesteder (Angelini et al., 2016, Gigante et 
al., 2016a, 2016b) defineres specifikke standarder for overvågningsprotokoller for hver 
naturtype i bilag I, der findes i Italien, herunder for naturtype 6210. 

Parameteren areal defineres som naturtypens reelle areal (Gigante et al., 2016c). Den 
kartografiske gengivelse anbefales i skala 1:10:000. Naturtypen bør kortlægges hvert sjette 
år ved hjælp af fototolkning kombineret med feltundersøgelser. Bevaringstilstanden 
baseret på arealet kan derefter analyseres ved at sammenligne de kartografiske 
fremstillinger fra forskellige perioder (diakron analyse) og kvantificere ændringer og 
udviklingstendenser. Desuden anbefales det at analysere landskabsparametre (såsom 
samlet areal, fragmentering, områder med spredt bevoksning, afstand mellem 
bevoksninger osv.) for at afdække nyttige oplysninger om bevaringstilstand. 

Parametrene "struktur" og "funktion" er defineret med henvisning til de vigtigste træk ved 
de plantesamfund, der udgør naturtypen: fuldstændig liste over arter, samlet dækning, 
forekomst/dækning af dominerende arter, forekomst/dækning af typiske arter, 
forekomst/dækning af orkidéearter, forekomst/dækning af arter som indikatorer for 
forstyrrelse, forekomst/dækning af ikkehjemmehørende arter samt forekomst/dækning af 
arter som indikatorer for dynamik. Disse data bør udtages i permanente 
observationsområder (16 m²) hvert sjette år. Antallet af observationsområder, der udtages 
prøver fra, bør stå i forhold til naturtypens samlede og lokale areal og dens 
generelle/lokale variabilitet. Den optimale prøvetagningsperiode for områder i både 
Appenninerne og Alperne er maj-juni (juli) i højlandsdistrikter og juni-juli-august i 
bjergområder. 

Bevaringstilstand baseret på struktur og funktion kan derefter analyseres ved diakron 
analyse af de værdier, der antages med disse indikatorer. Tendenser i 
forekomsten/dækningen af fremmede, dominerende/typiske arter og orkidéarter (som 
indikator for dynamik og indikator for forstyrrelse) kan give solide indikationer af den 
overvågede naturtypes bevaringstilstand.  

Et komplet sæt typiske arter kan ikke på forhånd tilvejebringes på nationalt plan på grund 
af den enorme florarigdom i denne naturtype og den overordentlig store lokale varietet. 
Ud over de typiske arter, der allerede er rapporteret i nationale og europæiske håndbøger 
(KOM, 2013), er opgaven med at udpege målarter derfor blevet overdraget til de regionale 
myndigheder. I henhold til regionale erfaringer er der fundet dominerende arter med en 
dominerende/diagnostisk rolle på regionalt plan (f.eks. i overvågningsmanualen, der er 
udarbejdet i forbindelse med projektet "SUNLIFE" LIFE13 NAT/IT/000371, hvor Bromus 
erectus, Brachypodium rupestre og Stipa dasyvaginata subsp. apenninicola er angivet). 

Desuden er der en indikation af, at menneskelige aktiviteter bør tages i betragtning, 
navnlig for at registrere og kvantificere de igangværende græsnings-eller 
slåningsaktiviteter samt andre parametre af biologisk relevans såsom forekomst af 
insekter og fugle. 

I Frankrig har man udviklet en metode til overvågning af bevaringstilstand for landbrugs- 
og engnaturtyper på Natura 2000-lokaliteter (Maciejewski et al., 2013).  
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Man tester nu identifikation og overvågning af naturtyper ved hjælp af satellitbilleder. 
F.eks. testes placering, klassificering og dynamisk rum-tid-overvågning af naturtyper i 
Slovakiet på grundlag af nye metoder til filtrering, segmentering og sporing af Sentinel-1-
data (SAR-data), Sentinel-2 multispektrale billeddannelsesdata og en kombination heraf. 
Med billedbehandlingssoftware kan man se den nøjagtige placering af Natura 2000-
naturtyper i statiske og dynamiske jordobservationsdata med en præcision op til 
pixelopløsning. Med den udviklede software bliver det desuden muligt løbende at 
overvåge dynamikken i naturtypen med mulighed for at slå alarm i tilfælde af pludselige 
ændringer i tilstanden i eller fragmenteringen af beskyttede Natura 2000-områder.  

 

6.2 Kriterier for udvælgelse af observationssteder/-lokaliteter 

Observationsområderne bør være repræsentative for naturtypens regionale udbredelse 
og variabilitet.  Der bør udtages stikprøver både i og uden for Natura 2000-lokaliteter. 

Antallet af observationsområder, der udtages prøver fra, bør omfatte hele diversiteten i 
naturtypen (under hensyntagen til alle de mulige undertyper) og være tilstrækkeligt til, at 
der kan opnås et statistik forsvarligt resultat. 

Data fra observationsstederne bør kunne påvise statistisk signifikante tendenser i 
bevaringstilstand og i vigtige biologiske og strukturelle parametre. De 
observationsområder, der udtages prøver fra, bør omfatte eksempler med både god og 
dårlig bevaringstilstand. 

Brugen af luftfotografier og kartografisk undersøgelse er bestemt nyttig med henblik på at 
skabe sig et første overblik over områder, hvor der er et stort behov for undersøgelser. 
Selv om et net af permanente observationsområder er det grundlæggende udgangspunkt, 
kan der senere opstå behov for yderligere observationssteder på grundlag af naturtypens 
faktiske udvikling.  

En minimumsprocentdel af det nationale 6210-areal bør overvåges inden for hver 
rapporteringsperiode. En del af områderne kan udvælges ved hjælp af en tilfældig 
stratificeret tilgang og en anden del ud fra kriteriet "nationalt vigtige" lokaliteter. 
Overvågningen kan i nogle tilfælde fokusere for meget på store, grundigt undersøgte 
områder, så man kan sandsynligvis udvælge et udsnit på 10 ha for naturtype 6210, og hvor 
de lokaliteter, der udtages til overvågning, er over 10 ha, inddeles området i udsnit på 
~10 ha, og ét område vælges.  

Antallet af observationsområder, der udtages prøver af, kan skaleres på regionalt plan i et 
land. Dette kan give passende relevans til den store diversificering af en naturtype i et land. 
Det kan også være en passende måde at dele overvågningsansvaret på mellem alle de 
involverede myndigheder.  

En solid stikprøveplan bør tage hensyn for alle disse aspekter, og det er derfor meget 
vanskeligt at fastlægge den på nationalt plan i meget store lande med stor diversitet i 
denne naturtype som f.eks. Italien. I disse tilfælde kan det være tilrådeligt, at nogle 
kriterier fastsættes på nationalt plan og derefter anvendes på regionalt plan på grundlag 
af et detaljeret kendskab til området, både i og uden for Natura 2000-lokaliteterne. 
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I Litauen har man indført et overvågningssystem baseret på resultaterne af opgørelsen 
over naturtyper (2014). De vigtigste kriterier for udvælgelse af permanente 
overvågningsområder omfatter følgende: 

 Naturtyper af fællesskabsbetydning (udbredelsesområde og areal) overvåges i 64 
observationsområder, hvilket svarer til 10,27 % af det samlede antal kvadrater i 
landet. 

 Prøver af hver naturtype skal bestå af mindst 10 % af alle de registrerede 
naturtypepolygoner i landet (for naturtype 6210 udgør de udvalgte 
overvågningspolygoner 15,43 % af alle registrerede polygoner) og 

 andelen af observerede kvadrater i beskyttede og ikkebeskyttede områder udgør 
henholdsvis 27,26 % og 72,74 %. 

Observationerne i hvert kvadrat/permanent overvågningsområde foretages mindst to 
gange i rapporteringsperioden.  

I Slovakiet blev permanente overvågningsområder for naturtyper udvalgt gennem en 
stratificeret udvælgelsesproces i GIS på grundlag af følgende kriterier (Šefferová et al., 
2015): 

- arealstørrelse (0,5-70 ha) 
- dominans af målnaturtypen inden for det permanente overvågningsområde i tilfælde 

af sammensatte naturtyper 
- forslag til og vurdering af det permanente overvågningsområde inden for hver 

biogeografisk bioregion (alpint og pannonisk) 
- geografisk dækning — permanente overvågningsområders udbredelse inden for det 

samlede naturtypeområde for at undgå store huller, og at de koncentreres på en 
enkelt lokalitet 

- registrering af forskelligartet kvalitet med henblik på i vid udstrækning at registrere 
repræsentativitet, dvs. at medtage lokaliteter med høj kvalitet samt forringede 
lokaliteter i det permanente netværk af overvågningsområder. 

286 permanente overvågningsområder af naturtype 6210 blev anvendt i 2015. 
Naturtyperne er hovedsagelig beliggende i den alpine biogeografiske region, selv om der 
også er flere lokaliteter i det sydlige Slovakiet i den pannoniske region. Der var 81 
permanente overvågningsområder for den prioriterede naturtype 6210*.  
 

Vurdering af bevaringstilstand ved hjælp af enkle indikatorer — eksempel fra Danmark 

Bevaringstilstanden for naturtype 6210 og andre naturtyper kan vurderes ved hjælp af 
data indsamlet i henhold til en standardiseret, reproducerbar kortlægningsprocedure. 
Metoden er nyttig til at vurdere bevaringstilstanden for enkeltstående forekomster og på 
alle områdeniveauer (Natura 2000-lokalitet, land, biogeografisk region eller hele EU). 
Metoden er også nyttig til at registrere ændringer i status over tid.  

Bevaringstilstanden vurderes ud fra de point, der gives til vægtede indikatorer for 
struktur (strukturelt indeks) og vægtede point for plantearter, der forekommer i en cirkel 
med en radius på 5 m i et område med homogen vegetation, der er karakteristisk for 
naturtypen (artsindeks).  
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De strukturelle indikatorer, der tages i betragtning for 6210, er: 1) vegetationsstruktur, 2) 
hydrologi (ikke relevant for 6210), 3) forvaltning, 4) trusler/belastninger og 5) særlige 
strukturer, der er karakteristiske for hver naturtype.  

Hver planteart er tildelt en værdi mellem -1 og 6. Den negative værdi tildeles 
problematiske eller invasive arter, de adventive/landbrugsmæssige arter tildeles 0, og de 
resterende planter tildeles en værdi på mellem 1 og 6, hvor de højeste værdier gives til 
sårbare/sjældne arter, som kun findes på de mest velegnede lokaliteter med hensyn til 
flora. 

Tallene for hver indikator eller hver planteart indsættes i en formel, der giver en værdi på 
mellem 0 og 1. Indikatorværdierne er kalibrerede: 0-0,2 = dårlig bevaringstilstand, 0,2-0,4 
= ringe bevaringstilstand, 0,4-0,6 = moderat bevaringstilstand, 0,6-0,8 = god 
bevaringstilstand og 0,8-1,0 = høj bevaringstilstand.  

I Danmark kortlægges alle forekomster af naturtyper på Natura 2000-lokaliteterne hvert 
sjette år. I henhold til forvaltningsplanerne for disse områder skal mindst 75 % af de 
kortlagte forekomster have en bevaringstilstand, der enten er god eller høj. 
Forvaltningen af lokaliteterne har således til formål at sikre bevaringstilstanden for 
forekomster, der er gode eller høje, og at forbedre tilstanden for forekomster, der er 
dårlige, ringe eller moderate, ved at træffe de nødvendige foranstaltninger. 

 

6.3 Konklusioner og anbefalinger 

Forbedring af viden og metoder til vurdering af bevaringstilstand, trusler og belastninger 
samt gennemførelse af passende overvågningsordninger er yderst relevante for 
bevaringsplanlægningen af denne naturtype. 

De generiske definitioner af de parametre, der anvendes til vurdering af bevaringstilstand 
(område, struktur og funktion), giver de enkelte lande en bred fortolkningsmargen og gør 
det meget vanskeligt at efterprøve tendenser og processer på EU-plan. 

Harmoniserede standardkriterier og procedurer for overvågning af naturtyper kunne 
fastlægges på EU-plan. Der kan oprettes en ekspertgruppe, som skal udvikle passende 
standarder for overvågning af denne naturtype (variabler, parametre, kriterier og 
tærskler). Der bør udvikles en fælles metode baseret på videnskabelig dokumentation, 
som tilpasser variabler, parametre, kriterier og tærskler til de enkelte biogeografiske 
regioner. 

Tærskelværdier er ligesom gunstige referenceværdier en udfordring, fordi der ikke altid er 
klare referencer til, at man kan fastlægge den ideelle kombination af egenskaber, som skal 
definere den "gunstige" situation. Variablerne og de involverede processer er meget 
forskelligartede.  

Da 6210 er en sekundær naturtype, som kan erstattes af (eller selv erstatte) andre bilag I-
naturtyper, er en ideel kvantificering af dens optimale udbredelse ret vilkårlig og kan for 
det meste afhænge af globale balancer og strategiske muligheder. 

Metodologiske protokoller baseret på standardværktøjer og plantebiologi 
(vegetationslister, dvs. lister over arter og dækningsværdier samt kortlægning af 
vegetationen) vil bidrage til udviklingen af en betydelig mængde tids- og georefererede 
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data, som kan behandles på passende vis på nationalt og europæisk plan. Eksistensen af 
allerede udviklede værktøjer til lagring, søgning og behandling af store datasæt viser, at 
dette er muligt og ønskeligt22. 

Følgende målsætninger foreslås: 

 

 Forbedre overvågningssystemerne for denne naturtype 
Det anses for nødvendigt at indføre harmoniserede metoder på mindst biogeografisk 

niveau for at overvåge bevaringstilstanden for naturtype 6210 og udviklingen over tid. 
Overvågningsordningerne bør dække den store variation inden for naturtype 6210.  

 Definere og udarbejde harmoniserede metoder til vurdering af bevaringstilstand 
Metoderne til vurdering af de forskellige parametre (udbredelse, område, struktur og 

funktion, tendenser og fremtidsudsigter) bør gøre det muligt at sammenligne vurderinger 
af bevaringstilstand, i det mindste mellem lande, der tilhører samme biogeografiske 
region. Harmonisering kan kræve internationalt samarbejde og sammenligning af de 
metoder, der anvendes i forskellige lande. Metoderne bør også tage hensyn til de 
forskellige forhold og karakteristika for naturtypen. 

Identifikationen af referencelokaliteter for naturtypen i hver 
medlemsstat/biogeografisk region kan bidrage til at harmonisere vurderingen af 
bevaringstilstand og overvågningen af naturtyper. Udvælgelsen af disse lokaliteter bør 
dække naturtypens økologiske variabilitet i hele dens naturlige udbredelsesområde. Ideelt 
set bør der være referencelokaliteter, hvor naturtypen forekommer under optimale 
økologiske forhold for hver biogeografisk region.  

 Udarbejde passende metoder til at definere gunstige referenceværdier 
Nogle lande arbejder i øjeblikket på metoder til at definere gunstige referenceværdier 

for EU's naturtyper, herunder græsland. Disse metoder bør sammenlignes og 
harmoniseres, således at alle lande kan anvende samme tilgang til at definere gunstige 
referenceværdier for denne naturtype. 

 Udarbejde standardmetoder til identificering og kvantificering af trusler og 
belastninger 
Generelt findes der ingen standardprocedurer og -metoder på landeniveau til 

bestemmelse og vurdering af de største trusler og belastninger for naturtype 6210. Nogle 
lande er i færd med at udarbejde standardmetoder til vurdering af trusler mod og 
belastninger på naturtyper og arter af fællesskabsbetydning (f.eks. Spanien). De 
tilgængelige metoder bør sammenlignes og analyseres med henblik på at nå til enighed 
om fælles standarder til vurdering af trusler og belastninger for denne naturtype. 

 Forbedre kendskabet til fragmenteringen af naturtypen 
Man har ikke tilstrækkelig viden om fragmenteringen af denne naturtype. Denne 

mangel bør afhjælpes for at gøre det muligt at udforme og gennemføre passende 
foranstaltninger til forbedring af konnektiviteten for naturtypen, hvor det er nødvendigt. 

 Det vil være tilrådeligt at supplere den vegetationsorienterede overvågning med 
overvågning af faunaens biodiversitet (navnlig hvirvelløse dyr, der er typiske for 
græsland). 

                                                 
22 Se f.eks. EVA – http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data eller VegItaly – http://www.vegitaly.it/ 

http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data
http://www.vegitaly.it/
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6.4 Overvågning af handlingsplanens og bevaringsforanstaltningernes 
effektivitet 

For at vurdere forvaltningsforanstaltningernes validitet og effektivitet vil det være 
tilstrækkeligt at gennemføre en seriøs, videnskabeligt kontrolleret overvågningsaktivitet 
for naturtypen ved hjælp af videnskabelige standardprotokoller. Overvågningen af 
naturtypen bør give klare indikationer af resultaterne af forvaltningen (effektivitet, 
ineffektivitet og skader). 

Nogle af de mulige indikatorer til at vurdere forvaltningsforanstaltningernes effektivitet 
kan være følgende:  

- Areal af naturtypen med gunstig bevaringsstatus. 
- Variation i det område, der dækkes af naturtypen, generelt og på udvalgte 

lokaliteter.  
- Forøgelse af forvaltede arealer, forøgelse eller opretholdelse af gunstig status i 

forvaltede områder, forbedring af typiske arters status, tilbagegang af uønskede 
arter (f.eks. for store mængder buske eller bræmme-arter, nitrofile arter o.l.). 

- Mangfoldighed af arter, der er typiske, truede eller sjældne i naturtypen, og 
forekomst af problematiske arter. 

- Florasammensætning. Stor mangfoldighed af hjemmehørende arter.  
Vegetationsstruktur, indikatorarter (både positive og negative og fra forskellige 
grupper af organismer, herunder jordbundsbiota) og paraplyarter. 

- Faunasammensætning. Stor mangfoldighed af hjemmehørende arter. Artsgruppers 
funktionelle struktur, økosystemtjenester og repræsentation af en typisk 
artssammensætning for alle større taksonomiske grupper, navnlig hvirvelløse dyr, 
der er godt repræsenteret og har god status. 

- Græslandrelateret biodiversitet (tilstedeværelse og status for typiske planter og 
hvirvelløse arter). 

- Nøgleparametre for successionsprocesser (kratdække og -højde). Indtrængende 
krat. 

- Areal under passende forvaltning. 
- Omkostninger til foranstaltninger og finansiering.  

 

6.5 Revision af handlingsplanen 

Det forekommer hensigtsmæssigt at revidere og tilpasse handlingsplanen hvert 12. år for 
at dække to rapporteringscyklusser (i henhold til artikel 17 i habitatdirektivet), i 
betragtning af hvor langsomt naturtyper reagerer på ændringer. 

Ikke desto mindre kan gennemførelsen af foranstaltningerne tages op til revision hvert 
sjette år for at kontrollere de gennemførte aktiviteter og de foreløbige resultater samt 
afdække eventuelle mangler, vanskeligheder og begrænsninger, der skal afhjælpes.  
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7. OMKOSTNINGER, FINANSIERING OG STØTTEVÆRKTØJER 
 

7.1 Udgifter til bevaringsforanstaltninger 

Omkostningerne til forvaltning og genopretning varierer en del afhængigt af 
miljøforholdene (f.eks. topografi) og naturtypens status (f.eks. indtrængning af krat eller 
forringelsesgrad). Omkostningsvurdering er et af de vigtigste trin i udarbejdelsen af 
forvaltningsplaner for græsland og bør følge nogle centrale principper. 
 

7.1.1 Omkostningsvurdering 

Omkostningsvurdering er et af de vigtigste trin i udarbejdelsen af forvaltningsplaner for 
græsland. Omkostningerne varierer over tid og kan sjældent generaliseres for specifikke 
typer arbejde eller foranstaltninger, der er nødvendige for at forbedre naturtypens 
tilstand. Omkostningerne ved lignende arbejder kan variere meget — afhængigt af den 
geografiske placering, arbejdets kompleksitet, arbejdstagernes disponibilitet og særligt 
udstyr samt andre faktorer. Det er hensigten med disse retningslinjer, at de skal anvendes 
over en længere periode, og derfor angives de nøjagtige omkostninger ikke.  

Omkostningerne skal vurderes særskilt for hver aktivitet eller for hele arbejdet på et 
bestemt sted og på et bestemt tidspunkt. 

Følgende principper bør anvendes af udviklere af naturbeskyttelsesplaner og store 
projekter (f.eks. LIFE) til at anslå omkostningerne ved forvaltning og genopretning af 
naturtypen i en periode på 2-5 år, på en stor lokalitet eller på flere Natura 2000-lokaliteter. 

I små områder (op til 1 ha) og i tilfælde, hvor forvaltningen er regelmæssig, eller hvor visse 
parametre er kendt (f.eks. årlig slåning, græsning og gravning eller opfyldning af grøfter af 
en vis størrelse), kan omkostningerne generelt sidestilles med arbejde, der udføres andre 
steder, eller ved at interviewe de potentielle arbejdstagere og aftale de samlede 
omkostninger ved alle arbejder. 

Nøgleprincipper for fastsættelse af rimelige omkostninger ved planlagte aktiviteter  
(Jātnieks og Priede, 2017). 

 Efter evalueringen af en lokalitet, der skal forvaltes, vælges de mest hensigtsmæssige 
aktiviteter, metoder og tekniske midler. En ekspert i arts- og naturbeskyttelse bør 
høres for at sikre, at man vælger de korrekte aktiviteter til forvaltning og genopretning 
af naturtypen.  

 Det tilrådes at opdele arbejdet i dele efter tidspunkt og type, f.eks. ved at fastsætte 
prisen for hver opgave (herunder manuelt arbejde og brug af særligt udstyr) separat 
og lægge beløbene sammen for at få en mere objektiv vurdering. Omkostningerne ved 
og effektiviteten af arbejdet afhænger ofte af årstiden, f.eks. bør genopretning af 
vådområder finde sted i den tørre årstid, idet omkostningerne ellers kan stige 
uforudsigeligt, selv om målet muligvis ikke nås, eller kvaliteten bliver dårlig.  

 De direkte omkostninger beregnes i relevante enheder: mandetimer, manddage, 
udgifter til udstyr pr. time, materialeomkostninger pr. areal eller mængde afhængigt 
af arbejdet (m3, km, kg, ton). Det antal enheder, der kræves til alle arbejderne, bør 
vurderes og sammenlægges. Erfaringen viser, at fejl i disse beregninger er almindelige, 
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og det er derfor altid tilrådeligt at anvende både tilgængelige oplysninger om lignende, 
allerede gennemførte arbejder (såsom rapporter om projekter og specifikke arbejder) 
og erfaringer fra institutioner (naturbeskyttelsesorganer, støttetjenester i 
landdistrikter, kommunale og ikkestatslige organisationer). Hvis rækken af planlagte 
aktiviteter består af forskellige arbejder, der ikke er udført før, eller hvis prisen herfor 
ikke er fastsat, kan der indhentes tilbud fra mindst tre mulige entreprenører. I så fald 
kan resultatet opnås hurtigere, men der er også en øget risiko for, at der kan påløbe 
uforudsete omkostninger under arbejdet, som kan gøre det vanskeligt at nå målet.  

 Vurdere de indirekte udgifter til forberedende arbejde i forbindelse med forvaltning og 
genopretning af naturtyper— landmåling, ekspertbistand, tekniske forskrifter, 
tilladelser og aftaler i henhold til lovgivningen. Dette indebærer arbejdstid, transport 
og administrationsomkostninger, som ofte ikke vurderes korrekt. Tid og midler til at 
informere offentligheden og forklare de nødvendige skridt skal medtages i 
planlægningen af komplekse arbejdsprojekter. 

 Tage hensyn til regionale forskelle i omkostninger, og hvorvidt der findes 
entreprenører i en afstand af op til 30 km fra det planlagte aktivitetsområde. 
Omkostningerne kan stige betydeligt, hvis entreprenører og/eller udstyr skal 
rejse/transporteres over større afstande. Derfor vil specifikke aktiviteter, der kræver 
særligt udstyr eller særlige færdigheder (f.eks. fjernelse af topjord), altid være dyrere 
end simple aktiviteter (slåning, rydning af krat, behandling af topjord o.l.). 

 Overlade omkostningsvurderingen til fagfolk — forvaltere, specialister, entreprenører 
— og lægge en tidsplan for dette arbejde samt afsætte tilstrækkelig finansiering.  

 Medtage potentielle indtægter i forbindelse med genopretning og forvaltning af 
naturtypen i den økonomiske planlægning — træ, hø, fjernet topjord og andre 
materialer. Ideelt set kan disse materialer, i det mindste delvist, anvendes på stedet 
(f.eks. til opførelse af dæmninger i forbindelse med genopretning af vådområder) eller 
fjernes og anvendes andre steder (f.eks. træflis eller træ, tagrør til tagdækning, 
biomasse til dyrefoder, kraftvarmeproduktion eller som frøholdigt materiale med 
målarter, der indføres andetsteds) eller tørv — til kompostering eller havebrug. I 
praksis bliver disse materialer dog sjældent anvendt, hvis de ikke findes i særlig store 
mængder, og udvindingsstederne ligger spredt over et vanskeligt tilgængeligt område. 
Der bør tages hensyn til, at det ikke altid er økonomisk fordelagtigt at anvende 
"biprodukter" fra genopretning af naturtyper. 

 

Omkostninger og støttebetalinger i forskellige medlemsstater  

Omkostningerne ved forvaltningsforanstaltninger i naturtype 6210 er opgjort i flere lande 
og udviser store forskelle alt efter lokalitetens tilstand og aktivitetstype. Nedenfor gives 
nogle eksempler.  

I Tyskland har landbrugere indberettet 450 EUR/ha som omkostninger ved græsning og 
forebyggelse af vækst af krat og træer, men omkostningerne til genopretning af græsland 
kan beløbe sig til 3 000-8 000 EUR/ha. 

Omkostningerne til sikring af passende græsning i Polen varierer fra 300 til 
3 000 EUR/ha/år. Det laveste beløb er omkostningerne ved incitamentsbetalingen, hvis 
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grundejeren har de nødvendige husdyr. De højere omkostninger svarer til markedsprisen 
på aftaler om fuld græsning (herunder leje af dyr og alt nødvendigt udstyr). 

I Luxembourg koster kontrakter om forvaltning af biodiversitet til slåning af denne 
naturtype 420 EUR pr. ha. 

For Letland blev forvaltningsomkostningerne ansat i programmet for udvikling af 
landdistrikter 2014-2020 med henblik på beregning af støttesatser for 
landbrugsmiljøforanstaltningen "Forvaltning af biodiversitet på græsland". For naturtype 
6210 var de beregnede forvaltningsomkostninger 86 EUR/ha (slåning en gang om året og 
indsamling af hø, ingen andre udgifter medregnet). Den beregnede støttesats var på 206 
EUR/ha (støtten dækker indkomsttab).  

I Estland ydes der gennem en støtteordning for slåning eller græsning på områder i 
naturtype 6210 250 EUR/ha pr. år afhængigt af forvaltningsregimet (gælder kun i 
beskyttede områder).  

I Ungarn koster slåning (hvis det er fysisk muligt og acceptabelt som forvaltningsmetode) 
ca. 100 EUR/ha/år.  

Genopretning af græsland koster generelt mere end vedligeholdelsesaktiviteter.  

I Polen beløber udgifterne til fjernelse af krat sig til 2 000-3 000 EUR/ha. Hertil kommer, at 
det kan være nødvendigt at fjerne spirer i de fem følgende år, hvilket koster ca. 1 000 
EUR/ha/år. 

Udryddelse af invasive arter i Ungarn kan koste mellem 800 og 2 000 EUR/ha. 

I Letland ligger omkostningerne ved genopretning af denne naturtype på ca. 3 200 EUR/ha 
over tre år, hvis typen er dækket af krat, er beliggende i kompliceret topografi og kræver 
et stort manuelt arbejde (tuegræs, tæt førnelag) (Jātnieks, Priede, 2017).  

Estlands støtteordning for genopretning af naturtype 6210 betaler op til 590 EUR/ha 
afhængigt af tætheden af krattet/bevoksningen, men der ydes kun støtte i beskyttede 
områder.  

I Litauen fremgår det af nogle naturforvaltningsplaner, at genopretning og opretholdelse 
af en god bevaringstilstand kan koste mellem 400 og 8 500 EUR/ha i naturtype 6210 over 
tre-fem år. Dette afhænger i høj grad af naturtypens oprindelige tilstand, størrelse og 
geografiske beliggenhed.  

 

7.2 Potentielle finansieringskilder  

Den fælles landbrugspolitik er den vigtigste finansieringskilde til forvaltning og 
vedligeholdelse af dette græsland.  
Andre ofte anvendte EU-finansieringskilder er projekter under LIFE, Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling og projekter vedrørende europæisk territorialt samarbejde 
(INTERREG).  
 
Størstedelen af de midler, der anvendes til genopretning, bevaringsforvaltning og 
overvågning af naturtypen og til at øge offentlighedens bevågenhed, er nationale midler 
og EU-midler fra den fælles landbrugspolitik, navnlig programmer for udvikling af 
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landdistrikterne, LIFE-programmet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
herunder projekter vedrørende europæisk territorialt samarbejde (INTERREG).  
 

7.2.1 Finansiering fra den fælles landbrugspolitik 

Der er behov for regelmæssig slåning eller græsning for at bevare delvis naturligt græsland, 
og derfor finansieres bevaring og forvaltning heraf primært inden for rammerne af den 
fælles landbrugspolitik. Både søjle I (direkte betalinger til opretholdelse af 
landbrugsaktiviteter og bevaring af permanente græsningsarealer) og søjle II (udvikling af 
landdistrikter) kan anvendes til støtte til forvaltning af græsland. Programmer for udvikling 
af landdistrikterne (medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og medlemsstaterne) er en særlig vigtig kilde til finansiering af forvaltning 
af græsland med henblik på at sikre biodiversitet i de fleste EU-lande gennem miljøvenlige 
landbrugsforanstaltninger, uddannelse af landbrugere i gennemførelse af 
foranstaltninger, investeringer i genopretning osv.  

Der findes dog dokumentation for, at den nuværende støtte under den fælles 
landbrugspolitik til kalkholdigt græsland ikke er tilstrækkelig til at sikre en hensigtsmæssig 
genopretning og forvaltning og forhindre nedlæggelse eller intensivering. Der er behov for 
en større indsats for at øge anvendelsen af miljøvenlige landbrugsforanstaltninger og 
andre støtteordninger under den fælles landbrugspolitik for at fremme bevaringen af 
græsland af fællesskabsbetydning. 

Miljøvenlige landbrugsforanstaltninger  

Miljøvenlige landbrugsforanstaltninger er blevet anvendt til at fremme bevaring af 
værdifuldt græsland i EU. En række interessante forsøg er blevet gennemført med gode 
resultater, men i mange regioner indgås der stadig alt for få kontrakter om miljøvenligt 
landbrug.  Der er behov for højere betalinger og i nogle tilfælde en forenkling af reglerne 
for landbrugere, der forvalter naturtypen, for at fremme og styrke indførelsen af 
miljøvenlige landbrugsforanstaltninger på ekstensivt forvaltet græsland. Det er også vigtigt 
at sikre, at der er midler til investeringer i genopretningsforanstaltninger, f.eks. til 
genopretning af hegn eller anden indhegning af marker, vandforsyning og låger, der er 
nødvendige for at genoprette græsningsregimer, og til periodisk fjernelse af krat. 

En særlig relevant tilgang er gennemførelsen af resultatbaserede ordninger, der både 
giver mulighed for at fokusere på at opnå positive resultater med hensyn til bevaring af 
biodiversitet og større fleksibilitet i forvaltningsbeslutninger, der er tilpasset de enkelte 
lokaliteter. Et eksempel for naturtype 6210 findes i nedenstående tekstboks. 

Burren-programmet: et lokalt resultatorienteret program for miljøvenligt landbrug 

Burren-programmet er en lokal klimaforanstaltning under det irske landdistriktsprogram 
2014-2020. Det er et "hybridt" program, i den forstand at det både finansierer 
resultatbaseret forvaltning af naturtyper og supplerende ikke-udbyttegivende 
kapitalinvesteringer.  Betalingen tildeles på grundlag af en bedømmelse af naturtypens 
tilstand på de enkelte marker. De vigtigste kriterier er: græsningsniveau, førnelagets tykkelse, 
fravær af beskadigelser omkring foderpladser og naturlige vandkilder, fravær af bar jord og 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_da
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_da
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erosion, begrænset indtrængning af krat, ørnebregner, blåtop, ukrudt/arter, der foretrækkes 
af landbruget, samt om marken bevarer sin økologiske integritet23. 

Et vigtigt træk ved programmet er, at alle deltagende landbrugere får tildelt en årlig 
godtgørelse på 100 EUR pr. ha til genopretning (f.eks. fjernelse af ukrudt, etablering af 
indhegning, låger, reparation og genopbygning af stenmure, vandområder, spor osv.) op til et 
maksimum på 7 000 EUR pr. år. De bliver bedt om at foreslå arbejdsopgaver (med 
beskrivelse, kort og anslået pris) for programgruppen, som er ansvarlig for den endelige 
godkendelse. Programgruppen indhenter også alle nødvendige tilladelser til arbejdet og 
registrerer landbrugere, der er villige til at udføre kontraktarbejde for andre landbrugere, 
som ikke er i stand til at udføre arbejdet, i en database. Foranstaltningerne til fjernelse af 
krat betyder, at jorden fortsat er berettiget til direkte landbrugsstøtte. 

Et andet vigtigt element er individuel rådgivning til landbrugerne: Rådgivere betalt af 
landbrugerne besøger bedriften hver sommer for at bedømme hver marks tilstand og 
rådgiver direkte om programmet, krydsoverensstemmelse og eventuelle andre aftaler, som 
landbrugeren har indgået. Landbrugeren modtager derefter hvert år en oversigt over pointtal 
for hver mark og anbefalinger til forvaltning af, hvordan resultatet kan forbedres det 

følgende år. Landbrugere, der ikke er tilfredse med det opnåede resultat, kan kontakte 
programkontoret og få en individuel tilbagemelding om deres resultater og 
forvaltningsmuligheder. 

 

Berettigelse til direkte betalinger eller andre former for indkomststøtte til bedriften 

Et centralt problem i forbindelse med den fælles landbrugspolitiks støtte til naturtype 6210 
og andet delvis naturligt græsland har været, at forekomsten af krat og andre 
landskabstræk gjorde, at jorden ikke var berettiget til direkte betalinger. Dette har enten 
forhindret landbrugere i at få adgang til den mest værdifulde finansieringskilde til løbende 
vedligeholdelse og har fremmet invasion af krat og nedlæggelse af landbrugsjord eller ført 
til, at landbrugere fjerner alt krat fra jorden og dermed ødelægger en stor del af dens 
bevaringsværdi. Sådanne arealer kan nu være berettigede til direkte betalinger under den 
fælles landbrugspolitik, hvis medlemsstaterne vælger at tilpasse 
støtteberettigelseskriterierne, så de omfatter græsarealer med ikke-urteagtig 
vegetation24, men støtteberettigelsen er begrænset i omfang og underlagt visse 
betingelser, som er vanskelige at overholde og kontrollere. Frankrig er et eksempel på, 
hvordan dette blev gjort for at gavne naturtype 6210 (jf. nedenstående tekstboks). 
 

Berettigelse til direkte betalinger for delvis naturligt græsland med krat i Frankrig 
 

Den nationale myndighed i Frankrig har afsat betydelige ressourcer til udviklingen af et pro rata-
system for at overholde EU-forordningerne og samtidig gøre det muligt for landbrugere at få 
direkte betalinger for græsningsarealer med krat, herunder naturtype 6210-mosaikker.  Pro 
rata-systemet anvendes til at beregne udbetalingssatsen, hvor der alene tages hensyn til 
elementer, der kan græsses, eksklusive ikkestøtteberettigede elementer (såsom klipper og 
træer, der ikke kan græsses). Det drejer sig om græsningsarealer med et træagtigt dække, der 

                                                 
23 Burren Programme M1 Score Sheet for Winterage –– type Pastures. 
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf 
24 Siden omnibusforordningen fra 2017 (forordning (EU) 2017/2393) har medlemsstaterne kunnet udvide 

definitionen af permanente græsarealer til at omfatte krat og træer, der producerer foder, men som ikke 

græsses direkte af dyr. 

http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
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kan være dominerende, visse træbevoksede græsarealer (med græsningselementer under 
træerne) og afgræssede ege- og kastanjeplantager, selv om de ikke omfatter græsningsarealer. 
Der er udarbejdet en typologi for træagtige, græsningsegnede elementer, hvor der er taget 
hensyn til buskenes bredde og højde, og en national liste over ikkespiselige arter for at udelukke 
ikkegræsningsegnede elementer (f.eks. utilgængelige buske).  

Kilde: Casestudie fra Oréade-Breche for Alliance Environnement (2019). Evaluation of the impact 
of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity. Study for European Commission DG AGRI. 
 

 
 
Kilde til diagram: Ministeriet for fødevarer, landbrug samt betalinger og tjenesteydelser, Guide 

national d'aide à la déclaration du taux d'admissibilité des prairies et pâturages permanents, 2018.  

 
 
Rådgivning og støtte til landbrugere 

Støtte til landbrugere for at lette deres adgang til relevante ordninger og hjælpe dem med 
at gennemføre passende foranstaltninger er også meget vigtig. Denne støtte kan ydes 
gennem bedriftsrådgivningstjenester, der finansieres under den fælles landbrugspolitik, 
men der er også gjort interessante erfaringer med at inddrage lokale eller regionale 
myndigheder og ngo'er i at fremme foranstaltninger til bevaring af græsland (se 
nedenstående tekstboks).  
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Initiativer fra civilsamfundet spiller en vigtig rolle med hensyn til at motivere landbrugerne 
og udbrede kendskabet til vigtigheden af artsrigt græsland. Der bør tilskyndes til mere 
samarbejde og støtte blandt interessenterne med henblik på at skabe en selvbærende 
forvaltning.  
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Bedriftsrådgivningstjeneste i Târnava Mare, Rumænien 

I Târnava Mare-området i Rumænien har ngo'en Fundasivia ADEPT Transilvania oprettet en 
landbrugsrådgivningstjeneste, som skaber forbindelse mellem på den ene side bevaring af 
biodiversitet, Natura 2000-bevaringsforpligtelser vedrørende naturtyper og arter og på den 
anden side indkomststøtte i landdistrikterne i samarbejde med lokalsamfundene, det rumænske 
ministerium for landbrug og udvikling af landdistrikter og miljø- og skovbrugsministeriet. 
Visionen er at bevare biodiversiteten på landskabsniveau gennem et samarbejde med mindre 
landbrugere om at skabe incitamenter til at beskytte de delvis naturlige landskaber, de har skabt. 
Tjenesten har hjulpet små landbrugere med at få adgang til direkte betalinger under den fælles 
landbrugspolitik, hjulpet med at udforme og indføre målrettede ordninger for miljøvenligt 
landbrug og skabe afsætningsmuligheder for landbrugerne. Den har hjulpet små landbrugere 
med at få adgang til direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik. Ca. 60 % af bedrifterne 
i området ligger under den mindstestørrelse (i alt 1 ha bestående af parceller på mindst 0,3 ha), 
der kræves for at modtage direkte betalinger under den fælles landbrugspolitiks søjle 1 i 
Rumænien. Ngo'en har arbejdet med ordninger, hvor aktive landbrugere forpagter jord fra 
naboer og er berettigede til betalinger i forhold til den mængde jord, de bestyrer. Desuden har 
kommunerne, som ejer de fælles græsningsarealer og ikke er berettigede til støtte, indgået en 
aftale om langtidsforpagtning med græsningsforeninger, således at de kan ansøge om 
kontrakter om miljøvenligt landbrug. Dette har betydet, at store arealer nu er omfattet af den 
fælles landbrugspolitiks finansierede forvaltningsordninger og ikke er i risiko for at blive opgivet. 

 
Målrettet støtte til forvaltning af græsland med henblik på bevaring af bestemte arter 

Miljøvenlige landbrugsforanstaltninger kan skræddersys til beskyttede arter, og der er 
gjort mange erfaringer i EU med forskellige arter, herunder fauna i forbindelse med 6210-
græsland. I England har man f.eks. gjort interessante erfaringer med forvaltning af 
græsland for truede sommerfuglearter (jf. nedenstående tekstboks).    
 

Ordning for miljøvenligt landbrug, der er skræddersyet til sommerfuglen hedepletvinge på 
kalkgræsland 
 

Populationerne af sommerfuglen hedepletvinge (Euphydryas aurinia), som næsten var blevet 
udryddet i store dele af Europa på grund af tabet af vådt kalkgræsland, har stabiliseret sig eller 
er i fremgang som følge af indførelsen af en målrettet landbrugsmiljøordning i England. Først for 
nylig er arten set på kalkholdigt lavland i naturtype 6210, da mange våde græsarealer forsvandt 
på grund af dræning og forbedring af landbruget, samtidig med at græsningstrykket i lavlandet 
blev mindsket, hvilket gjorde det muligt for værtsplanten at vokse i mere gunstige højder. 
Forvaltningen af den miljøvenlige landbrugsordning skaber en uensartet mosaik af høj og lav 
bevoksning på kalkgræsland, hvor kvæg eller traditionelle hesteracer afgræsser området, og der 
foretages selektiv slåning og fjernelse af krat. Græsning af kvæg og heste foretrækkes frem for 
den traditionelle græsning af får, der normalt anvendes på kalkholdigt lavland, da kvæg og heste 
skaber en mindre jævn græsset græsbund. 
Kilde: Ellis et al (2012).  

 
Støtte under den fælles landbrugspolitik til forøgelse af værdien af bedrifternes 
produktion 

Mange landbrugere på Natura 2000-græsland og græsland med høj naturværdi står over 
for udfordringer med at sælge deres produkter, fordi de ofte er små producenter i 
fjerntliggende områder, hvor der kun er få kunder, som kan betale højere priser. På den 
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anden side kan nogle af dem drage fordel af direkte markedsføring over for økoturister og 
leverandører af ydelser til turister såsom hoteller og restauranter. I nogle regioner har 
landbrugerne med held opbygget direkte markedsføringsforbindelser til supermarkeder.  
Støtten til landbrugere, der søger at højne værdien af deres produkter, omfatter støtte til 
oprettelse af producentsammenslutninger, udvikling af kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter samt indførelse af mærkning og beskyttede oprindelsesbetegnelser. 
 

En lokal mærkningsordning, der støtter kalkholdigt græsland Altmühltaler Lamm 

Altmühltal-regionen i Bayern (Tyskland) er kendetegnet ved bevoksninger af enebær på 
kalkholdigt græsland. Hyrders fåreflokke giver lammekød og uld af høj kvalitet. Hyrderne og 
jordejerne i det regionale kooperativ er enige om at lade mindst halvdelen af deres får græsse i 
naturreservatet Altmühltal, fårene fodres kun med lokalt produceret tilskudsfoder, og ejerne 
følger retningslinjer for dyrevelfærd, græsningstæthed og overholder et forbud mod anvendelse 
af pesticider og gødning. Hyrderne er garanteret en rimelig pris for deres dyr, og lammekødet 
sælges til lokale hoteller og slagtere under Altmühltaler Lamm-mærket. 

 

7.2.2 LIFE-projekter 

Der er under mange LIFE-projekter udviklet foranstaltninger til forbedring af 
bevaringsstatus for naturtype 6210 med fokus på genopretning, bevaringsforanstaltninger 
og bevidstgørelse.  

Nogle eksempler på vellykkede projekter, hvor der er genoprettet store områder med 
naturtype 6210, beskrives i nedenstående tekstboks.  
 

Vellykkede LIFE-projekter for genopretning og vedligeholdelse af naturtype 6210 

I Irland er der med AranLIFE-projektet (2014-2018) på Aranøerne gennemført 
genopretningsforanstaltninger for at forbedre forvaltningen af græsning, og man har testet 
marker med naturtype 6210/*6210 i henhold til et resultatbaseret pointsystem25. Projektet 
forbedrede bevaringsstatus for over 700 ha mosaik af naturtype 6210 med kalkstensplateauer 
(naturtype 8240). Følgende foranstaltninger bidrog til at forbedre forvaltningen af græsningen: 
forbedret adgang og forvaltning af græsning gennem udbedring af stier og stenmure fjernelse 
af indtrængende krat og ørnebregner etablering af infrastruktur til vandforsyning til græssende 
husdyr foranstaltninger til opretning af mineralske ubalancer hos husdyr (mineralske sliksten, 
tilsætning af koncentrat eller mineralbolus) samarbejde med landbrugere om at øge antallet af 
græssende dyr og registrere græsningstider og biomasseproduktion for at beregne den optimale 
græsning (McGurn et al., 2018).  

I Polen har man under LIFE-projektet LIFE08NAT/PL/000513 fjernet krat, indført græsning, 
foretaget genopretning ved at fjerne det øverste muldlag og afprøvet forsøgsmetoder til 
bevaring af 226 ha tørt græsland (Barańska et al., 2014, jf. også afsnit 5.3). Projektet forbedrede 
i betydelig grad tilstanden af flere hundrede hektar græsset græsland, hvor andelen af 
ekspansive arter (rajgræs, sandstar og buske) blev reduceret (Murawy Life, 2015). Det drejer sig 
om genopretning af omkring en tiendedel af kalkholdigt græsland (6210) i det polske Natura 
2000-netværk. Der blev også offentliggjort en detaljeret handlingsplan og vejledning for 
genopretning af naturtype 6210 i Polen. 

I Slovakiet blev der gennemført et LIFE-projekt i SCI Devínska Kobyla (LIFE10 NAT/SK/080), hvor 
arealet med tørt græsland var blevet reduceret med 61,1 % i forhold til 1949-niveauet 

                                                 
25 https://www.aranlife.ie/ 
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(Hegedűšová, Senko, 2011). På grundlag af en genopretningsplan, som blev drøftet med 
relevante interessenter, er 58 ha overgroet tørt græsland siden 2015 blevet ryddet ved mekanisk 
fjernelse af skove, krat og almindelig robinje, og græsning af primært geder blev genindført. 
Virkningen af genopretningsforanstaltninger blev primært overvåget på biotopen 6210* i 
forskellige faser af succession.  

 
Bilaget indeholder en liste over nylige LIFE-projekter om bevaring af tørt græsland. 

7.2.3 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og andre EU-fonde 

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) er af nogle medlemsstater blevet 
programmeret til at tilbyde muligheder for at finansiere genopretning og forvaltning af 
græsland, f.eks. i Litauen, Polen, Rumænien og Slovakiet. Fonden for Europæisk Territorialt 
Samarbejde (tidligere INTERREG) giver også mulighed for bilaterale Natura 2000-
bevaringsprojekter, og herfra er der ydet støtte til forvaltning af græsland i Ungarn. 
 
7.2.4 Andre tilgange og støtteværktøjer til græsning og fårehold 

De seneste årtiers nedgang i græsning, hvor flokkene vogtes af hyrder, har haft negative 
konsekvenser for store områder med delvis naturlige græssede græsarealer. Det 
begrænsede antal af og de høje omkostninger ved kvalificerede hyrder er et udbredt 
problem i traditionelle græsningsområder i mange regioner i Syd- og Østeuropa (García-
González, 2008, Pardini og Nori, 2011). 

Der er taget forskellige initiativer til at afhjælpe manglen på græssende dyr på nedlagte 
lokaliteter, f.eks. mobile fåreflokke, i nogle områder i Irland. Mobile fåreflokke kan bruges 
til at genoprette græsning på nedlagte arealer i korte perioder hvert år. Fåreflokke kan 
indkøbes af lokale naturmyndigheder og derefter udlejes til forvaltning med hyrder.  
 
I Frankrig har lokale myndigheder på kommunale jorder, i naturreservater og regionale 
naturparker udviklet og gennemført økogræsningsprojekter for at bevare eller genoprette 
græsland (navnlig 6210). Disse foranstaltninger har ofte været ledsaget af støtte til 
landbrugere for at sikre investeringens bæredygtighed. F.eks. forvalter CEN (Conservatoire 
des Espaces Naturels) Normandie Seine adskillige lokaliteter på kalkstensskråninger, hvor 
der gennemføres foranstaltninger til bevaring af naturtype 6210. Her er ekstensiv 
græsning den vigtigste foranstaltning. Med henblik herpå ejer og driver le Conservatoire 
en besætning af dyr af forskellige racer (kvæg, heste, geder og får), som giver dem 
mulighed for at gennemføre en hensigtsmæssig forvaltning af kalkholdigt græsland. 
 
I regionen Bourgogne Franche-Comté gennemfører landbrugskammeret i Haute-Saône et 
statsfinansieret program med bistand fra forvaltningsstrukturer (Conservatoire des 
Espaces Naturels de Franche-Comté) og videnskabelige institutioner (Conservatoire 
botanique national de Franche-Comté –– Observatoire régional des Invertébrés, Université 
de Franche-Comté, Université de Lorraine, INRA, VetAgro-Sup Clerto i Clermont-Ferrand) 
for at udvikle konkrete løsninger til landbrugere opdelt efter typen af græsland, herunder 
tørt til meget tørt græsland i naturtype 6210 (vejledning under udarbejdelse). 
 



 

118 

7.3 Største finansieringshuller og -vanskeligheder 

En central udfordring i forbindelse med finansieringen af naturtype 6210 er at finansiere 
de genopretningsforanstaltninger og andre ordninger (f.eks. køb af eller adgang til husdyr), 
der er nødvendige for at genstarte forvaltningen med græsning. LIFE-programmet (og i 
nogle tilfælde strukturfondene) er den vigtigste finansieringskilde til støtte til 
genopretning af værdifuldt græsland og genindførelse af traditionelle landbrugsmetoder. 
Det ser ud til, at der er begrænsede økonomiske ressourcer på nationalt plan til at fremme 
bevaringen af denne naturtype, og det er en udfordring at sikre kontinuitet i 
tilbagevendende forvaltningsforanstaltninger såsom græsning, når EU-støtten fra LIFE-
projekter er afsluttet. 

Der er også problemer med at finansiere genopretning af græsland med midler fra 
programmerne for udvikling af landdistrikter. Der sker ikke nogen god registrering af 
udgifterne til betalinger for miljøvenligt landbrug i forbindelse med Natura 2000-
bevaringsmålsætningerne. Programmer til fremme og markedsføring af produkter fra 
delvis naturligt græsland er ikke tilstrækkeligt udviklede.  

I de fleste europæiske lande er godtgørelsesordninger for jordejere på Natura 2000-
lokaliteter samt incitamenter (herunder skatteincitamenter) ikke tilstrækkeligt udviklede. 

Bevaring, genopretning og vedligeholdelse af græsarealer uden for Natura 2000-
netværket er vanskeligere. Det er lettere at få finansiering til græsarealer inden for 
Natura 2000 end uden for netværket. På grund af konnektivitetsproblemer fortjener 
bevaring af græsland uden for netværket større opmærksomhed. LIFE-midler er kun til 
rådighed til genopretning af naturtyper inden for Natura 2000-områder og ikke udenfor. 
 

7.4 Konklusioner og anbefalinger 

 Der er behov for at sikre kontinuitet i den rette forvaltning af naturtype 6210, når 
tidsbegrænsede midler fra f.eks. LIFE-projekter ophører. 

 Landbrugsstøtteordninger, der omfatter miljøvenlige landbrugsforanstaltninger, 
kunne anvendes bedre til at finansiere forvaltningen af denne naturtype.  

 Det er generelt relativt let at udvikle bevaringsprojekter og skrive støtteansøgninger 
for denne naturtype — bevaringsbehovene er normalt klare, og de nødvendige 
foranstaltninger er velkendte og lette at planlægge. Delresultater efter nogle år er 
normalt synlige og kan indberettes. Ikke desto mindre er finansieringen af 
forberedende foranstaltninger, såsom undersøgelser, kortlægning og vurdering af 
levesteder samt finansiering af løbende overvågning, mere problematisk. 
Overvågnings- og undersøgelsesforanstaltninger kan imidlertid finansieres som led i 
kortsigtede projekter, der også omfatter aktiv bevaring. 

 Der er behov for en mere præcis sporing af udgifterne til betalinger for miljøvenlige 
landbrugsforanstaltninger og deres bidrag til bevaringsmålsætningerne for naturtype 
6210 både inden for og uden for Natura 2000. Der bør foreslås passende indikatorer 
for at lette en sådan sporing både gennem den fælles landbrugspolitik og gennem 
andre fonde. 
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 Det er vigtigt, at de nødvendige foranstaltninger til forbedring af bevaringsstatus for 
denne naturtype medtages i medlemsstaternes prioriterede handlingsplaner for 
finansieringsperioden efter 2020. 
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BILAG 
 
Handlingsplan for bevarelse og genopretning til gunstig bevaringsstatus af 
naturtype 6210 Delvis naturlig tør græslands- og kratvegetation på 
kalkholdig bund (Festuco Brometalia) (*vigtige orkidélokaliteter)  
 

1. Definition af naturtyper 

1.1 Definition i henhold til Interpretation Manual of European Union Habitats  

Ifølge fortolkningsmanualen, Interpretation Manual of European Union Habitats (KOM 
2013), omfatter 6210-naturtypen tørt til halvtørt græsland på kalkholdig bund, der tilhører 
plantesamfundsklassen Festuco-Brometea. 

Naturtypen består af plantesamfund, der tilhører to ordener inden for Festuco Brometea-
klassen: steppeområde eller subkontinentalt græsland (ordenen Festucetalia valesiacae) 
og græsland i hav- og submediterrane områder (ordenen Brometalia erecti eller Festuco-
Brometalia). I sidstnævnte skelnes der mellem primært tørt græsland i Xerobromion-
alliancen og sekundært (delvis naturligt) halvtørt græsland i Mesobromion- (eller Bromion-
) alliance med Bromus erectus. Sidstnævnte er kendetegnet ved deres rige orkidéflora. 
Nedlæggelse resulterer i varmetålende krat med et mellemstadium af varmetålende 
bræmmevegetation (Trifolio-Geranietea). 

Vegetationstypen betragtes som en prioriteret type, hvis der er tale om en vigtig 
orkidélokalitet. Vigtige orkidélokaliteter bør fortolkes som lokaliteter, der er vigtige på 
grundlag af et eller flere af følgende tre kriterier:  

a) lokaliteten rummer en bred vifte række af orkidéarter  
b) lokaliteten rummer en stor bestand af mindst én orkidéart, der anses for ikke særlig 
almindelig på det nationale område  
c) lokaliteten rummer en eller flere orkidéarter, der betragtes som sjældne, meget 
sjældne eller usædvanlige på det nationale område.  

De karakteristiske plantearter, der er nævnt i fortolkningsmanualen, omfatter: Adonis 
vernalis, Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, 
Bromus inermis, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea 
scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Euphorbia seguierana, Festuca 
valesiaca, Fumana procumbens, Globularia elongata, Hippocrepis comosa, Koeleria 
pyramidata, Leontodon hispidus, Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys apifera, O. 
insectifera, Orchis mascula, O. militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, Polygala 
comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Silene otites, Stipa 
capillata, S. joannis, Veronica prostrat og V. teucrium.  

Visse hvirvelløse dyrearter er også nævnt i fortolkningsmanualen for denne naturtype: 
Papilio machaon, Iphiclides podalirius (Lepidoptera), Libelloides spp. og Mantis religiosa 
(Neuroptera). 
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1.2 Definition af naturtyper i henhold til EUNIS 

I henhold til de definitioner af naturtyper, der findes i klassifikationen fra EUNIS (European 
Nature Information System) (Davies et al., 2004, Schaminée et al., 2012), består denne 
naturtype (6210) af to helt forskellige undertyper med forskellige størrelser, arter og 
bevarings- og forvaltningsudfordringer, hvilket gør det vanskeligt at behandle dem i én 
type. I rødlisten over europæiske naturtyper (Janssen et al., 2016) blev de derfor behandlet 
som to forskellige typer, der begge blev vurderet som værdifulde: 

E1.2a: Der findes halvtørt, flerårigt kalkholdigt græsland i hele Europa fra det 
submediterrane til det hemiboreale område. Karakteristisk er den halvtørre (meso-xeriske) 
baserige jordbund. Denne naturtype er det mest artsrige plantesamfund i Europa. Den 
tegner sig for mere end 90 % af 6210, herunder de fleste orkidé-rige typer. På grund af de 
upræcise definitioner i fortolkningsmanualen er nogle meget lignende typer i visse lande 
medtaget i andre prioriterede naturtyper, selv om de floramæssigt/økologisk tilhører 
E1.2a (som undertype til 6210). Dette henviser til de halvtørre, baserige dele af 6270 
(nordiske lande), halvtørre dele af 6240* (Østeuropa) og halvtørre dele af 62A0 (illyriske 
region). For at undgå uoverensstemmelser mellem landene bør alt halvtørt, baserigt 
græsland i Europa medtages i 6210. E1.2a svarer til ordenen Brachypodietalia pinnati i 
Mucina et al. (2016), men omfatter desuden flere alliancer, som ikke er medtaget der, 
nemlig Scorzonerion villosae og Brachypodion phoenicoidis (og nogle flere i Ukraine og 
Rusland). 

E1.1i: Flerårigt, stenet, kalkholdigt græsland i det subatlantisk-submediterrane Europa: 
Det forekommer kun i dele af E1.2a-området, nemlig i Frankrig, Spanien, Belgien, det 
vestlige Italien, det vestlige Tyskland, det vestlige Schweiz og det sydlige England. 
Uoverensstemmelsen skyldes, at det tørre og/eller stenede baserige græsland i resten af 
Europa ikke er medtaget i 6210, men i andre naturtyper (6240, 6250, 6190, 62C0 og 62A0). 
E1.1i udgør kun en lille brøkdel af området med 6210 på grund af de mere ekstreme 
forhold i området (tørrere, ofte stejlere) og er mindre artsrigt, men også mindre udsat for 
succession og eutrofiering. Denne enhed svarer til ordenerne Brachypodietalia 
phoenicioidis (undtagen Brachypodion phoenicolidis) og Artemisio albae-Brometalia erecti 
i Mucina et al. (2015). 
 
1.3 Definition af naturtyper baseret på den europæiske plantetjekliste 

I en nyligt offentliggjort europæisk plantetjekliste (Mucina et al., 2016) anerkendes flere 
ordener med forskellige alliancer i Festuco-Brometea-klassen. Denne hierarkiske floristiske 
klassificering af vegetationen i Europa blev foretaget på grundlag af en kompilering og 
revision af syntakser på højt niveau, som kan anvendes yderligere for at sikre ensartet 
fortolkning af naturtyper i hele EU.  

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over ordener og alliancer for Festuco-
Brometea samt en beskrivelse heraf baseret på den europæiske plantecheckliste (Mucina 
et al., 2016). Tabellen indeholder også naturtyper fra habitatdirektivet, som er relevante 
for alliancer i mindst nogle medlemsstater. 
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Plantesamfund og naturtyper i klassen Festuco-Brometea baseret på klassificeringen af 
Europas vegetation (Mucina et al., 2016) for højere planter 

Klasse: Festuco-Brometea Br.-Bl. og Tx. ex Soó, 1947 

Orden Alliance Bilag I 
Naturtyper 

Beskrivelse (kopieret fra Mucina 
et al., 2016) 

Brachypodietalia 
pinnati Korneck 
1974 nom. 
conserv. propos. 

  Halvtørt græsland på dyb 
kalkholdig jord i Europa 

 Bromion erecti Koch 1926 6210/6210* Halvtørt baserigt græsland i 
Vesteuropa og subatlantisk 
Centraleuropa. 

 Cirsio-Brachypodion pinnati 
Hadač et Klika i Klika et 
Hadač, 1944 

6210/6210*, 6240* 
p.p., 6260 p.p 

Halvtørt baserigt græsland i de 
subkontinentale regioner i 
Central- og Sydøsteuropa. 

 Filipendulo vulgaris-
Helictotrichion pratensis 
Dengler et Löobel i Dengler 
et al., 2003 

6270 p.p. (tørre 
baserige områder), 
6210/6210* (i 
Nordtyskland, 
Danmark osv.) 
marginalt 6280* 

Halvtørt baserigt græsland med 
alvarer i Fennoskandinavien og 
de sydlige Østersøkyster. 

 Gentianello amarellae-
Helictotrichion pratensis 
Royer ex Dengler i Mucina 
et al., 2009 

6210/6210* 
 

Halvtørt baserigt græsland i 
Nordvesteuropa.  

 Polygalo mediterraneae-
Bromion erecti (Biondi et 
al., 2005) Di Pietro i Di 
Pietro et al., 2015 

6210/6210* 
 

Tørt græsland på dyb lerrig jord 
over flysch-grundfjeld i bælter 
med bakker/lave bjerge i 
Appenninerne. 

 Chrysopogono-Danthonion 
calycinae Kojič, 1959 

6210/6210* 
 

Tørt græsland på dyb jord over 
kiselholdigt grundfjeld i bælter 
med bakker/submontanbælter 
på det sydlige og centrale Balkan 

Festucetalia valesiacae 
Soo, 1947 

  Stepper og stenet steppeagtigt 
græsland på dyb jord i steppe- og 
skovsteppeområdet i Europa og 
det nordvestlige Centralasien 

 Festucion valesiacae Klika, 
1931, nom. conserv. 
propos. 

6240*, 6250*, 
6210 

Steppeagtigt græsland med 
svingel på dyb kalkholdig jord i 
det subkontinentale 
Centraleuropa, Rumænien, 
Bulgarien og det nordvestlige 
Ukraine 

 Koelerio-Phleion phleoidis 
Korneck, 1974 

6210/6210*, 
6240*, (2330 p.p.), 
(6120* p.p.) 

Steppeagtigt, kiselholdigt 
græsland i subatlantiske og 
subkontinentale  
regioner i det tempererede 
Europa 
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 Stipion lessingianae Soó, 
1947 

6240*, 6250* Tørre stepper på dyb jord med 
fjergræs og svingel i 
Transsylvanien, Moldova og det 
sydvestlige Ukraine 

 Artemisio-Kochion Soó, 
1964 

6250* Reliktholdige, senglaciale, tørre 
løss-stepper i Pannonien 

 Stipo-Poion xerophilae Br.-
Bl. et Richard, 1950 

6210, 6240*, 6190 Relikt senglacialt, tørt, 
steppeagtigt, stenet græsland 
med svingel og fjergræs i dybe 
intramontane dale i Alperne 

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
Pop, 1968 nom. 
conserv. propos.  

  Tørt, åbent steppeagtigt 
græsland på lave, stenede, kalk- 
og kiselholdige substrater i 
Central- og Sydøsteuropa 

 Alysso-Festucion pallentis 
Moravec i Holub 
et al., 1967 

6190 Tørt, steppeagtigt græsland på 
tyndt jordlag over kiselholdige og 
ultramafiske klipper samt 
siluriske kalksten med atlantisk 
grusmos 

 Asplenio-Festucion 
pallentis Zolyomi, 1936, 
corr. 
1966 

6190 Tørt, steppeagtigt, stenet 
græsland på tyndt jordlag over 
kiselholdige og ultramafiske 
klipper i de østlige Alper og den 
nordlige del af den pannoniske 
slette. 

 Bromo pannonici-Festucion 
csikhegyensis Zolyomi, 
1966 corr. Mucina i Di 
Pietro et al., 2015 

6190 Tørt, steppeagtigt græsland på 
kalkholdige substrater i 
den nordlige del af den 
pannoniske slette og Podolya, 
Ukraine 

 Chrysopogono-Festucion 
dalmaticae Borhidi, 
1996 

6190 Tørt, steppeagtigt græsland på 
kalkholdige substrater i 
den sydlige del af den 
pannoniske slette 

 Saturejion montanae 
Horvat in Horvat et al., 
1974 

6190 eller 62A0 Tørt, stenet, steppeagtigt 
græsland på kalkholdige 
substrater i det nordlige Balkan 

 Pimpinello-Thymion zygoidi 
Dihoru et Donita, 1970 

62C0 Tørt, steppeagtigt, stenet 
græsland rigt på dværgkratvækst 
på stejle, kalkholdige skråninger i 
Dobrogea og det nordøstlige 
Bulgarien 

 Diantho lumnitzeri-
Seslerion (Soó 1971) Chytrý 
et Mucina i Mucina et 
Kolbek 1993 

6190  Dealpint, relikt, tørt, steppeagtigt 
græsland på kalkholdige 
substrater i det sydøstlige 
Centraleuropa 

 Seslerion rigidae Zolyomi, 
1936 

6190 Dealpint, relikt, tørt, steppeagtigt 
græsland på kalkholdige 
substrater i de østlige Karpater 
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Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. ex 
Molinier, 1934 -  

  Steppeagtigt græsland i 
submediterrane områder på dyb 
basisk til neutral jord i regioner 
med høj nedbørsmængde i det 
sydvestlige Europa 

 Brachypodion phoenicoidis 
Br.-Bl. ex Molinier, 1934 

6210/ 
6210*  

Steppeagtigt græsland i 
submediterrane områder på dyb 
basisk til neutral mesojord i 
kyster i Ligurien og Det 
Tyrrhenske Hav 

 Artemisio albae-
Dichanthion ischaemi X. 
Font ex Rivas-Mart. et M.L. 
Lopez i Rivas-Mart. et al., 
2002 

6210/ 
6210* 

Submediterrant submontant og 
montant surt steppeagtigt 
græsland mellem dale i 
Pyrenæerne 

 Diplachnion serotinae Br.-
Bl., 1961 

6210/ 
6210* 

Submediterrant submontant surt 
steppeagtigt græsland i de 
udfældningsrige sydlige 
Alperegioner 

Artemisio albae-
Brometalia erecti 
Ubaldi ex Dengler et 
Mucina i Mucina et al. 
2009 

  Tørt, baserigt åbent græsland i 
subatlantiske og submediterrane 
regioner i Europa 

 Xerobromion erecti (Br.-Bl. 
et Moor, 1938) 
Zoller, 1954 

6210/ 
6210* 

Halvtørt, baserigt, åbent 
græsland i det sydvestlige 
Centraleuropa og Frankrig 

 Festuco-Bromion Barbero 
et Loisel, 1972 

6210/6210* 
  

Halvtørt, baserigt åbent 
græsland i de submediterrane 
regioner Provence og Liguria 

Scorzoneretalia villosae 
Kovacevic, 1959 

  Tørre, steppeagtige, 
submediterrane græsområder 
omkring Adriaterhavet i den 
illyriske og den dinariske region. 

 Chrysopogono grylli-
Koelerion splendentis 
Horvatic, 1973 

62A0 Illyrisk, submediterrant, stenet 
græsland på et tyndt lag 
kalkholdig jord 

 Saturejion subspicatae 
Tomic-Stankovic, 1970 

62A0 Dinarisk, submediterrant, 
kalkholdigt stenet græsland med 
et tyndt jordlag 

 Centaurion dichroanthae 
Pignatti, 1952 

62A0 Submediterrant, montant, 
kalkholdigt stenet græsland med 
et tyndt jordlag 

 Scorzonerion villosae 
Horvatic ex Kovacevic, 
1959 

6210/6210*, men 
sandsynligvis ofte 
klassificeret som 
62A0 

Prealpint og illyrisk halvtørt, 
submediterrant græsland på dyb 
og delvis afkalket jord 

 Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae Forte 
et Terzi i Forte et al., 2005 

62A0 Submediterrane, tørre 
græsområder på kalkholdige, 
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stenede jorder i Puglia 
(Syditalien) 

Mucina et al. (2016) anerkender ikke den italienske endemiske alliance af nomenklaturmæssige årsager. 
Den anvendes i vid udstrækning i det italienske Natura 2000-netværk, og diagnosticeringen af naturtype 
6210 er baseret på de økologiske og artsmæssige karakteristika ved denne alliance. 

Orden Alliance Bilag I 
Naturtyper 

Beskrivelse (baseret på Biondi 
E., Blasi C., 2015) 

Phleo ambigui-
Brometalia erecti 
Biondi et al. i Biondi et 
al., 2014 

   

 Phleo ambigui-Bromion 
erecti Biondi et al. ex 
Biondi & Galdenzi, 2012 

6210 Tørt til halvtørt sekundært 
græsland, fra (sub)mediterrane 
til tempererede regioner i de 
kalkholdige Appenniner, med 
størst forekomst i meso-
tempereret græsland. 
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2. Beskrivelse af relaterede naturtyper 

Andre naturtyper er forbundet eller i kontakt med 6210 og kan påvirke forvaltningen heraf. 
Nogle naturtyper er forbundet med 6210 med hensyn til dynamik og økologisk succession 
eller dannelse af mosaikker. Eftersom de økologiske forhold i tørt græsland har en konstant 
gradient, er vegetationen i naturtypen 6210 ofte ved at overgå til andre vegetationstyper, 
herunder følgende. 
 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
Der foregår overgang til samfund af Mesobromion i følgende tilfælde: gammelt mesofilt 
græsland bestående af klitgryder og indlandsklitter (Anthyllido-Thesietum), ofte i mosaik 
med samfund af Salix repens og særligt udviklet på klitternes vestside græsland med 
Himantoglossum hircinum i klitterne i De Haan-området (KOM, 2013). 

40A0 * Subkontinentale peripannoniske krat  
Forekommer på både kalkholdige og kiselholdige substrater, der danner mosaiklignende 
vegetation med steppeagtigt græsland (6210) og skovsteppeelementer eller planter fra 
pannonisk græsland på klippegrund (6190), ofte i udkanten af skovområder (KOM, 2013).  

Afgrænsningen mellem naturtype 6210 og *40A0 Subkontinentale peripannoniske krat er 
undertiden uklar. 40A0 ser ud til at blive bevokset med Prunus fruticosa efter ophør med 
græsning i 6210.  

5130 Enekrat (Juniperus communis-vegetation) på heder eller kalkholdigt græsland 
Samfund med Juniperus communis på sletter og i bjerge svarer hovedsagelig til 
fytodynamisk succession af halvtørt eller tørt, kalkholdigt græsland, der er afgræsset eller 
braklagt, af Festuco-Brometalia (KOM, 2013) og/eller Calluna-lyng.  

I nogle tilfælde er det vanskeligt at skelne naturtype 6210 fra naturtype 5130 — samfund 
af Juniperus communis. Naturtype 5130 er faktisk en naturtype, det er vanskeligt at 
identificere og afgrænse på grund af dens tætte sammenhæng med naturtype 6210 og en 
vegetationsstruktur, der kan variere fra spredte planter på kalkholdigt græsland til tæt, 
uigennemtrængelig kratvegetation. Det er vigtigt at vurdere denne mosaik og sikre en 
hensigtsmæssig forvaltning, der gør det muligt at bevare den i passende forhold. 

6110 * Græsland med Alysso-Sedion albi på kalkholdig eller baserig klippegrund  
Åbne, usammenhængende samfund på eksponerede grundfjelde eller løse klippestykker, 
der domineres af etårige planter og sukkulenter. De findes ofte sammen med andre 
naturtyper, hovedsagelig 6210. I sådanne tilfælde bør naturtyperne ikke betegnes som 
komplekse, men eksemplerne på denne type bør registreres som elementer i den mere 
omfattende naturtype26. I nogle regioner i Belgien og Tyskland er denne naturtype tæt 
forbundet med samfund af Xerobromion og Mesobromion (KOM, 2013). 

6120 * Meget tørt græsland på kalkholdigt sand 
Tørre, ofte åbne græsområder på mere eller mindre kalkholdigt sand henhører under type 
6120. Sandjordstyperne kan betragtes som naturtype 6120, hvis sandet er kalkholdigt, 
mens morænetypen kan betragtes som naturtype 6210 (Pihl et al., 2001) i Danmark. 

  

                                                 
26 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html
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6230 * Artsrigt græsland med Nardus på kalkfattig jordbund i bjergegne (og områder lavere 
end bjergene i det kontinentale Europa) 
På områder i Danmark, hvor kalkindholdet helt eller delvist er udvasket (pH 6-7), udgør 
samfundstypen en overgangsfase hen imod type 6230. I sådanne tilfælde vil 
artssammensætningen være bestemmende for den relevante klassificering (Pihl et al., 
2001). 

6240 * Subpannonisk steppeagtigt græsland 
Steppeagtigt græsland domineret af tuegræsser, halvbuske og flerårige planter i alliancen 
Festucion valesiacae og relaterede syntakser. Disse tørre, varme samfund er udviklet på 
sydvendte skråninger på stenede substrater og på sandede/lerede sedimentlag beriget 
med grus (KOM, 2013) samt på løss og dybe sandjorder under tørre sommerklimaforhold. 
De er delvis naturlige, delvis menneskeskabte. De omfatter tørre, varme og kontinentale 
områder, der er kendetegnet ved påvirkning fra enheder med mediterran, steppeagtig 
bevoksning og azonale, edafiske og mikroklimatiske forekomster i det kontinentale 
område og delvis andre biogeografiske regioner (jf. Ssymank 2013). De vejledende 
referencearter, der adskiller dem fra andre tørre græslandstyper, kan betragtes som Stipa 
capillata (Lasen & Wilham, 2004). 

6270 * Fennoskandisk artsrigt halvtørt græsland i lavlandet 
Denne naturtype består af delvis naturligt græsland med tilsvarende fysiognomi, men 
med få eller ingen kalkholdige plantearter, primært på næringsfattige jorder på gnejs 
eller granit i de nordiske lande. 

6280 * Nordisk alvar og prækambriske kalkholdige fladklipper 
Der er et problem mellem anerkendelse af naturtype 6210 og 6280 * Nordisk alvar og 
prækambriske kalkholdige fladklipper i visse regioner, navnlig i det nordøstlige Estland, 
hvor kalkholdig jord ligger i et meget tyndt lag som for 6280*, mens græslagets 
produktivitet og artsrigdom svarer til 6210. Den modsatte situation i nogle vestestiske 
områder er heller ikke sjælden — produktiviteten kan være lav, og nogle meget 
karakteristiske arter tyder på 6280*, men der er ingen monolitisk kalksten eller meget 
tyndt jordlag.  

62A0 Østligt submediterrant tørt græsland (Scorzoneratalia villosae) 
Meget tørt græsland i de submediterrane områder ved Trieste, i Istrien og på 
Balkanhalvøen, hvor de eksisterer side om side med steppeagtigt græsland med 
Festucetalia valesiacae (6210) og udvikler sig i områder med mindre kontinentalitet end 
sidstnævnte og omfatter et større middelhavselement (KOM, 2013). 

6410 Molinia-enge på kalkrige, tørveholdige eller ler- og siltrige jorde 
Overgange til den undertype, der findes på neutral/alkalisk til kalkholdig jord, kan 
forekomme på periodisk våd jord. I Karpaterne er det artsrige samfund Brachypodio 
pinnati-Molinietum arundinaceae typisk og optræder ofte sammen med bred forekomst af 
våde diagnostiske arter af Molinion og varmetålende arter i klassen Festuco-Brometalia 
(Škodová et al., 2014).  

6510 Høslætenge i lavlandet (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) og 6520 
Højslætenge i bjerge 

Der er tale om en delvis naturlig naturtype, hvis opretholdelse er afhængig af menneskelig 
aktivitet. Den er næringsrig, findes i lavland, slås regelmæssigt og gødes ikke-intensivt. 
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Uden gødning og når naturtypen slås mere end en gang om året, udvikler visse tørre 
undertyper af denne naturtype sig i retning af Mesobromion græsland (naturtype 6210) 
(Lasen & Wilham, 2004). Afgrænsningen af 6210 fra visse former for naturtype 6510 (med 
tilstedeværelsen af visse varmetålende arter) er ofte uklar, navnlig i det nordlige Polen og 
Estland, hvor levestedet ligger tæt på den geografiske udbredelsesgrænse, og listen over 
varmetålende arter er naturligt begrænset af klimatiske årsager. Navnlig kan områder med 
tørke- og varmetålende græsland (6210), der er invaderet af Arrhenatherus elatius og 
forvaltes uhensigtsmæssigt ved slåning i stedet for græsning, være vanskelige at fortolke. 

7230 Alkaliske kær (rigkær) 
I nydannede klithuller og i udkanten af kalkholdige kær kan naturtype 6210 gå over i type 
7230 (Pihl et al., 2001). 

8240 * Kalkstensplateauer består af blokke af kalksten, der kan danne mosaikker med 
kalkholdigt græsland. Naturtype 6210 kan være en integrerende del af den komplekse 
naturtype 8240. Det er vigtigt at bevare denne naturtypemosaik, der udgør et værdifuldt 
landskab i dele af EU. 
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3. Nylige LIFE-projekter om bevaring af tørt græsland  

BE LIFE13 NAT/BE/001067 
 

LIFE Pays Mosan –– Connectivity of the Natura 2000 network 
across the Belgian-Dutch borders in the Meuse basin 

CZ LIFE09/NAT/CZ/000364 
 

Integrated Protection of Rare Butterfly Species of Non-forest 
Habitats in the Czech Republic and Slovakia 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000363 LIFE+ Lounské Středohoří Steppes 

CZ 
LIFE16 NAT/CZ/000001 
 

CZ-SK SOUTH LIFE - Optimalization of Natura 2000 sites 
management delivery in the South Bohemia Region and the 
territory of South Slovakia 

DE 
LIFE10 NAT/DE/000007 
 

KTKK HX –– Dry, calcareous habitats in the cultural landscape of 
Höxter 
 

DE LIFE15 NAT/DE/000290 
 

LIFE Rhon grassland birds –– Hessische Rhn Mountain grasslands, 
rough grazing and their birds 

DK LIFE 08NAT/DK/00465 
 

Genopretning af lysåbne naturtyper til at dække hele Helnæs 
 

IE LIFE12 NAT/IE/000995 
 

LIFE Aran –– The sustainable management of the priority terrestrial 
Habitats Directive Annex 1 habitats of the Aran Islands 

IT LIFE12 NAT/IT/000818 
 

LIFE Xero-grazing –– Semi-natural dry-grassland conservation and 
restoration in Valle Susa through grazing management 

IT LIFE11/NAT/IT/234 
 

Praterie –– Urgent Actions for the conservation of grasslands and 
pastures in the Gran Sasso and Monti della Laga territory 

IT LIFE13/NAT/IT/000371 
 

SUNLIFE 
 

IT LIFE11/NAT/IT/000044 
and LIFE14 IPE IT 018 

GESTIRE og LIFE IP "Gestire 2020" 
 

LT LIFE10 NAT/LT/000117 
 

Buveinių tvarkymas –– Restoration of degrading habitats of 
Community interest in the protected areas of Lithuania 

LU LIFE13 NAT/LU/000068 
 

LIFE Project –– Conservation and management of species-rich 
grasslands by local authorities  

LU LIFE13 NAT/LU/000782 

 
LIFE Orchis: Restoration of calcareous grassland in eastern 
Luxembourg 2014-2019 

LV LIFE16 NAT/LV/000262 
 

GrassLIFE –– Restoring EU priority grasslands and promoting their 
multiple use 

PL LIFE08 NAT/PL/000513 
 

XericGrasslandsPL –– Conservation and restoration of xerothermic 
grasslands in Poland –– theory and practice 

PL LIFE11 NAT/PL/000432 
 

Ochrona obszaru PKOG –– Protection of valuable natural non-
forest habitats typical of the “Orle Gniazda” Landscape Park 

SI LIFE14 NAT/SI/000005 
 

LIFE to grasslands –– Conservation and management of dry 
grasslands in eastern Slovenia 

SK LIFE17 NAT/SK/000589 
 

LIFE SUB-PANNONIC –– Conservation of subpannonic dry grassland 
habitats and species 

 

 

http://www.lifexerograzing.eu/en/home/16-eng.html?start=24
http://www.lifepraterie.it/page.php?id=93
http://www.life-sun.eu/
http://www.life-grassland.info/

