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Baggrunden for naturmålsætningsværktøjet 

I Ikast-Brande Kommunes kommuneplan (2009-2021) er der opstillet retningslinjer for 

naturkvalitetsplanlægning for natur der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

Kommunen ønsker på den baggrund at videreudvikle ideen, og herved få et redskab til 

at prioritere og forvalte naturarealer på baggrund af en objektiv viden om arealernes 

naturpotentiale.  

Redskabet kan være en decideret naturkvalitetsplan, der består af en målsætning for de 

enkelte naturområders naturkvalitet samt retningslinjer for, hvordan kommunen forval-

ter naturbeskyttelsen.   

Ikast-Brande Kommune har valgt ikke at samle naturkvalitetsplanlægningen i en plan, 

men at holde den adskilt i to dele. Den ene del er Kommuneplanen hvor retningslinjerne 

for hvordan naturbeskyttelsen i kommunen forvaltes allerede står, og den anden del er 

et naturmålsætningsværkstøj, som Ikast-Brande Kommune har udviklet i samarbejde 

med Grontmij A/S.  

Ved at beholde retningslinjerne i kommuneplanen, forbliver alle retningslinjer samlet i en 

plan, hvilket er nemmere for forvaltningen og borgerne at arbejde med. Retningslinjerne 

er desuden forholdsvis statiske, da kommuneplanen kun revideres hvert fjerde år. Ved 

at holde retningslinjer og målsætningsværktøj adskilt, får man et mere dynamisk værk-

tøj, der hurtigere kan ændres og tilpasses ny viden.  

I resten af denne ”pixibog” vil opbygningen og teorien bag kommunens nye Naturmål-

sætningsværktøj blive beskrevet. Kommuneplanen er under revision, og de fremtidige 

retningslinjer behandles derfor særskilt i forbindelse med denne proces.  

Det skal understreges, at naturmålsætningsværktøjet kun er til brug for natur og vand-

løb omfattet af § 3 og ikke kommunens øvrige arealer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                    

Stor kålsommerfugl på baldrian 
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Naturmålsætningsværktøjet 

Naturmålsætningsværktøjet er baseret på det overordnede mål om at forvalte naturen 

ud fra så objektive kriterier som muligt. Hermed tages der udgangspunkt i naturens 

egen værdi og potentiale, som så bruges til at fastsætte indsats og prioritering. Værktø-

jet kan bruges både til lysåben natur, søer og til vandløb. At vandløbenes kvalitet kan 

sammenlignes med den øvrige natur er nyt og udviklet i forbindelse med tilblivelsen af 

dette værktøj.  

Målsætningsværktøjet beregner målsætningsværdien for § 3 natur på baggrund af føl-

gende tre parametre: 

1. Arealets naturtilstand 

2. Arealets beliggenhed 

3. Arealets indhold af særlige arter 

 

Hvorfor har vi valgt disse tre parametre: 

Arealets naturtilstand er en objektiv faktor og siger noget om kvaliteten her og nu, og 

giver derfor et godt statusbillede. 

Arealets beliggenhed er valgt, da det kan styrke indholdet på det pågældende naturare-

al. Et naturareal, der ligger i forbindelse med andre, har større mulighed for at bibeholde 

sine arter og dermed sin kvalitet. 

Et naturareal bliver via en feltregistrering vurderet på dets strukturer og artsindhold. 

Udfra dette beregnes en naturtilstand. Herefter undersøges det om arealet ligger inden 

for ”særlige udpegninger” (arealets beliggenhed). Hvis dette er tilfældet, kan arealets 

målsætning hæves. Ligeledes kan den hæves, hvis der på arealet er registeret særligt 

beskyttelseskrævende arter. De tre parametre munder i sidste ende ud i en målsæt-

ning. Samme fremgangsmåde gælder for vandløb. 
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De ’særlige arter’ kan fortælle om forbedringer eller forringelser i naturen. Det er derfor 

en god ide at målsætte arealer med ’særlige arter’ højere, fordi deres naturkvalitet og 

potentiale vurderes at være højere. Indholdet af særlige arter fortæller desuden ofte 

også noget om arealets kontinuitet. 

I det følgende beskrives den faglige baggrund, kriterier og processen i forhold til at be-

skrive og vurdere de tre parametre. 

 

Arealets naturtilstand 

Naturtilstanden er udgangspunktet for målsætningen. For den lysåbne natur og søerne 

udregnes den ud fra et system, der er udviklet af Danmarks Miljøundersøgelser (nu: 

Nationalt Center for Miljø og Energi). Naturtilstanden er en kombination af et strukturin-

deks og et artsindeks. På baggrund af feltregistreringer af et naturareals strukturindika-

torer, som fx stejle skrænter, græsning, tilgroningsgrad, fugtighed mv. og en registre-

ring af planter inden for en cirkel med en radius på 5 meter beregnes en naturtilstand, 

som beskrives på en skala fra 1 til 5 (se næste side).  

 

For vandløb har man hidtil brugt Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI) til at klassificere 

vandløbene med. Dette system har dog sine mangler, da DVFI udelukkende går på arter 

og ikke de fysiske forhold. Arterne kan dog beskrive de fysiske forhold, men ikke nød-

vendigvis. Problemet med DVFI er også, at de fysiske forhold fx godt kan være tilstede 

uden dyrene er det, fx pga. udledning af spildevand eller anden menneskelig påvirkning. 

DVFI fortæller derfor ikke noget om vandløbets potentiale. 

Det er heller ikke muligt, at sammenligne den øvrige natur direkte med vandløbene med 

de nuværende systemer. Derfor har Ikast-Brande Kommune i samarbejde med Grontmij 

A/S udviklet et nyt system til at fastslå vandløbenes naturtilstand. Dette inddrager flere 

parametre for at få en bedre beskrivelse af de faktiske forhold og dermed potentialet. 

Systemet resulterer i en naturtilstand der er sammenlignelig med den øvrige natur. 

I den nye beregningsmodel fastsættes et vandløbs naturtilstand ud fra DVFI, de fysiske 

forhold, bonitet og arealanvendelse. 

DVFI betyder som skrevet ovenfor: 

’Dansk Vandløbs Fauna Indeks’ og giver 

en værdi for ”kvaliteten” af de smådyr, 

fx slørvinger, der lever i det pågældende 

vandløb.  

De fysiske forhold består af flere elemen-

ter, det er: bundsubstrat, vandhastig-

hed, vandplanternes dækningsgrad og 

vandløbsbredde.  

Boniteten er et udtryk for vandløbenes 

egnethed som ynglehabitat for ørredfisk. 

Boniteten fastsættes ud fra en række 

faktorer, som er: gydemuligheder, fiske-

yngel, bund og levesteder.  

Gammerus 
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Arealanvendelse er et udtryk for hvad de vandløbsnære arealer bruges til. Alt efter hvil-

ken anvendelse jorden omkring vandløbet har, gives det en faktor. Fx har løvskov faktor 

1 pga., at løvskoven ikke påvirker vandløbet i forhold til referencetilstanden. Derimod 

har byer faktor 0.2, da de påvirker vandløb meget. 

Når man skal regne naturtilstanden ud, tæller henholdsvis de fysiske forhold og artsin-

dekset forskelligt. Langt oppe i et vandsystem tæller strukturindekset mest, mens det 

længere nede er artsindekset der tæller mest. Denne inddeling skyldes, at et lille kilde-

vandløb har et helt andet natur-indhold end et flodlignende vandløb. 

Naturtilstanden 

På baggrund af de forskellige faktorer får man både for vandløb og den øvrige natur en 

naturtilstand. Naturtilstanden består af 5 klasser, hvor klasse 1 er bedst. 

  

 Klasse 1: Høj naturtilstand 

 Klasse 2: God naturtilstand  

 Klasse 3: Moderat naturtilstand 

 Klasse 4: Ringe naturtilstand 

 Klasse 5: Dårlig naturtilstand 

 

Et areal med en høj eller god naturtilstand er et areal, der har en biologisk gunstig na-

turtilstand og hvor der ikke er yderligere krav til forvaltningsindsats bortset fra en vedli-

geholdelse af tilstanden. Et areal med en lavere naturtilstand, er et areal der er mere 

forstyrret end gunstige forhold. 

Centralt i tilstandsvurderingen og dermed målsætningssystemet er, at det er baseret på 

en konkret feltregistrering af de eksisterende forhold.  

 

 

Holtum Å 



7 

Arealets beliggenhed 

Parameter nummer to, i at fastsætte et areals målsætning, er arealets beliggenhed. Dvs. 

om det ligger inden for specielt udpegede områder. Der er udpeget fire særlige område-

typer: Natura 2000-områder, særligt værdifulde naturområder, spredningsveje for dyr 

og planter og udvalgte fredninger. Hvis et naturareal ligger indenfor en af disse område-

typer, kan det påvirke arealets eller vandløbets målsætning.  

Natura 2000-områder er områder der er udpeget fra nationalt hold. De er meget præcist 

afgrænset og selv om udpegningerne kan ændres hver 6. år, ændres udpegningen me-

get sjældent. De særligt værdifulde naturområder er udpeget i Kommuneplanen og byg-

ger på amtsudpegninger. Disse udpegninger ændres i forbindelse med den løbende revi-

sion af kommuneplanen. 

De udvalgte fredninger er områder der er blevet fredet igennem en fredningsafgørelse. 

Denne udpegning ændrer sig heller ikke meget igennem tid. 

De væsentlige spredningsveje er lige som de særligt værdifulde naturområder udpegnin-

ger der fremgår af kommuneplanen, men de er i forbindelse med udarbejdningen af 

naturmålsætningsværktøjet blevet tilpasset.  

Spredningsvejenes opbygning bygger på populationsbiologiske teorier. Grundtanken er, 

at skabe forbindelse mellem kildeområder hvor der er gode levebetingelser, og ringere 

områder og potentielle levesteder. Kildeområder defineres som lokaliteter, hvor levevil-

kårene er så velegnede, at individer kan vandre til nye lokaliteter uden at bestanden 

påvirkes af det. De dårligere områder eller potentielle levesteder er områder der er små, 

Til venstre: de særligt værdifulde naturområder og områder udpeget som spred-

ningsveje for dyr og planter i Ikast-Brande Kommune. 

Til højre: Natura 2000 områder og fredninger i Ikast-Brande Kommune 
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meget påvirkede af menneskelig aktivitet eller hvor kvaliteten af levestedet generelt er 

dårlig, hvilket medfører at populationerne er små og ustabile. Ved at udvide og sam-

menbinde disse dårligere levesteder med kildeområderne kan de førstnævnte med tiden 

udvikle sig til kildeområder og derved opnå en stabil population af fx dagsommerfugle 

eller orkideer. Spredningsvejene forbedrer også muligheden for udveksling af gener mel-

lem bestande og giver derved arterne mulighed for at udvikle og tilpasse sig forandrin-

ger i miljøet.  

Spredningsvejene kan opdeles i fem forskellige kategorier med hver sin landskabstype. 

For hver type er der områder i kommunen, som er væsentlige kildeområder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En speciel kategori er vandhulskerneområder. Vandhulskerneområder er et netværk af 

vandhuller som er levested for padder omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Der er ikke 

direkte kontakt imellem vandhullerne, men områderne er udpeget for at forbedre spred-

Landskabstype Kildeområde 

Ådale og mosaik-

spredningsveje 

Karstoft Å, Skjern Å, Holtum Å, Storå og 

Karup Ådale, Omme Å, Mattrup Å og Fun-

der Ådal. 

Tørre, lysåbne spredningsveje Harrild Hede, Isen Bjerg, Neder Julianehe-

de, Risbjerg Plantage, Brande Harrild, 

Sandfeld Plantage. 

Våde lysåbne spredningsveje Hallundbæk Mose, Boest Mose, Pårup 

Mose og Ronnum Mose, Troldmose, 

Munklinde Mose 

Skov spredningsveje Nørlund plantage, Gludsted plantage, 

Nedergård skov, Palsgård skov, Hørbylun-

de/Moselundgård plantager samt Tykskov 

Vandhulskerneområder Områder ved Pårup, område ved Rørbæk 

Sø, Bording Mark samt et område nordøst 

for Nørre Snede 

Naturområde vest for Skallerund Sø 
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ning af arterne og mindske forstyrrelser. Områderne er defineret ud fra paddernes livs-

rum. Dvs. det område hvor padderne lever hele deres liv. 

 

Arealets indhold af særlige arter 

Den sidste parameter der kan påvirke et areal eller et vandløbs målsætning, er hvis der 

bliver fundet særligt beskyttelseskrævende arter på arealet.  

De særlige arter er: Nationalt rødlistede arter, habitatdirektivets Bilag II- og Bilag IV- 

arter samt lokale ansvarsarter. Nationalt rødlistede arter er en fortegnelse over plante- 

og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet ud fra den internationale naturbeskyttelses-

organisations (IUCN) retningslinjer, dvs. arterne er blevet vurderet på deres risiko for at 

uddø. På habitatdirektivets bilag II findes arter, der kræver så streng beskyttelse, at der 

er udpeget specielle habitatområder hvor der skal tages særlige hensyn. Her må der ikke 

må foretages indgreb, der forringer artens udbredelse. På Bilag IV er opført dyre- og 

plantearter der kræver streng beskyttelse og der skal derfor træffes foranstaltninger, 

der sikrer arternes naturlige udbredelsesområde. Ansvarsarter er arter der er udpeget af 

miljøministeren for at øge opmærksomheden på biodiversitet.  

De enkelte arter på listen prioriteres ud fra arter der vil have en positiv indflydelse på 

levestedets målsætning (se næste side), og derfor hæver den en klasse (”1”-arter) og 

arter der er neutrale (”0”-arter). Kriterierne for ”1” arter er:  

1. En art skal med stor sikkerhed kunne knyttes til det specifikke, afgrænsede 

areal, hvorfra den er indrapporteret. En overflyvende fugl, insekt eller flager-

mus er således ikke tilstrækkeligt til at påvirke målsætningen. 

2. Arten skal være specialist og stille store, specifikke krav til levestedets økologi-

ske forhold og kvalitet. Kun herved er det relevant at tale om og gennemføre 

konkrete forvaltningstiltag til gavn for arten. 

3. På baggrund af et stort antal individer af en række særlige arter på en lokalitet 

kan det senere skønnes, at arealet er særligt væsentligt for bestanden og der-

med særligt bevaringsværdigt. Disse arter kan således opgraderes fra 0 til 1 

ved store forekomster. 

Som eksempel på artsgrupper der be-

tragtes som ”1”-arter er alle sommerfugle 

på rødlisten, på nær en enkelt. Dog skal 

man for voksne individer vurdere om 

registreringen er tilknyttet ynglebiotopen 

eller de blot flyver forbi. For fugle er det 

også kun ynglefugle der tages med. De 

tildeles et 0 eller 1 alt efter om de opfyl-

der de ovenstående kriterier.  

De særlige arter eftersøges i tre online 

databaser: www.naturdata.dk, 

www.fugleognatur.dk og 

www.dofbasen.dk. For vandløb hentes de Moseperlemorsommerfugl 
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fra databasen Winbio. Hvis en art dukker op på et areal eller i et vandløb kan den være 

med til at hæve målsætningen, hvis arten opfylder de ovenstående kriterier.   

  

Målsætningen 

På baggrund af ovenstående rammer tildeles et afgrænset areal en målsætning  

(klasse 1-5). Som udgangspunkt har et vandløb eller et andet naturareal den samme 

målsætning som dennes naturtilstand, men som beskrevet ovenfor, kan målsætningen 

blive hævet en klasse hvis de rigtige faktorer er til stede (se nedenstående tabel). 

  

Hvis et areal ikke er blevet tilstandsvurderet, placeres det i klasse 3 indtil det er blevet 

vurderet. Dog placeres det i klasse 2 indtil det er blevet tilstandsvurderet, hvis der fin-

des en ”1” -art på arealet. 

Et areal kan maksimalt målsættes en 

klasse højere end den beregnede til-

standsvurdering. Dette gælder også 

selvom der fx både er en ”1” -art  

og arealet ligger indenfor specielt ud-

pegede områder, dog med den undta-

gelse af dårligere naturarealer 

(tilstandsklasse 4 og 5), som kan mål-

sættes op til klasse 2 hvis de både har 

en ”1” art og ligger inden for specielt 

udpegede områder. 

 

 

 

Naturområdets beliggenhed, type eller 

artstilstand 

Målsætning 

Natura 2000 område: 

-Kortlagt habitatnatur 

-Øvrig natur  

 

-minimum klasse 2 

-minimum klasse 3 

Særligt værdifulde naturområder  minimum klasse 2  

Væsentlige spredningsveje +1 i forhold til naturtilstand  

”1” – arter  +1 i forhold til naturtilstand  

Egnskarakteristiske naturtyper: højmoser, 

indlandsklitter og klare samt brunvandede, 

næringsfattige søer 

minimum klasse 2 

  

  

Foranderlig blåfugl 
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 Eksempler på beregning af målsætningsværdier for beskyttet § 3-

natur 

Nedenstående kort viser § 3 beskyttet natur, spredningsveje for dyr og planter samt 

kendskab til særlige arter. § 3-områderne fremgår med massiv farve. For flere af area-

lerne er områdernes tilstand beregnet og deres værdi fremgår af signaturforklaringen.  

På kortet er der fremhævet fire § 3-områder som er nummereret fra 1 til 4.  

Målsætningen for de enkelte områder bliver: 

Nr. 1: § 3-området er ikke tilstandsvurderet og er beliggende indenfor spredningsveje 

for dyr og planter. Generel målsætning bliver 3. 

Nr. 2: § 3-området er ikke tilstandsvurderet, men der er kendskab til særlige arter på 

området. Generel målsætning bliver 2. 

Nr. 3: § 3-området er i naturtilstandsklasse 4. Området ligger uden for spredningsveje 

for dyr og planter og der er ikke kendskab til særlige arter. Målsætningen bliver 4. 

Nr. 4: § 3-området er i naturtilstandsklasse 3. Området ligger indenfor spredningsveje 

for dyr og planter og der er kendskab til særlige arter. Målsætningen bliver 2. 

 

Kort over naturtilstanden på et udvalgt udsnit af kommunens § 3 arealer, samt angivelse 

af områder udpeget som spredningsveje for dyr og planter. Desuden fremgår det også  

hvor der er fundet særlige arter. 
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 Anvendelse af naturmålsætningsværktøjet i praksis 

Naturmålsætningsværktøjet vil betyde at Teknisk Område kan skabe et nyt kort over § 3

-beskyttet natur med tilhørende målsætning. Farven på de enkelte områder vil afspejle 

deres målsætning og på den måde synliggøres det overfor borgere og sagsbehandlere, 

hvor kommunen har den værdifulde natur og den knapt så værdifulde natur.  

Synliggørelsen giver mulighed for, at sammenholde naturområdets målsætning med 

Kommuneplanens konkrete retningslinjer på området. På den måde bliver det nemt at 

danne sig et indtryk af, hvilke muligheder/begrænsninger der vil være for de forskellige 

§ 3-områder. Retningslinjerne indenfor de enkelte målsætninger, vil blive besluttet i 

forbindelse med revisionen af Kommuneplanen. 

 

 

 


