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Der er gennem de seneste år udviklet et 
dansk system til naturkvalitetsvurdering, 
der er et simpelt indeks sammensat af et 
strukturindeks og et artsindeks, byggende på 
observationer af planteforekomst og enkelte 
kvalitativt vurderede indikatorer for struk-
tur, funktion og påvirkninger /4, 5, 12/ (se 
box). Indekset har fundet bred anvendelse 
i tilstandsvurdering ved Natura 2000-kort-
læg ningen af habitatnaturtyperne i Habitat-
områderne og som grundlag for udarbejdelse 
af naturplaner. Et væsentligt formål med det 
udviklede naturkvalitetsindeks har derfor 
været, at det skulle kunne anvendes til at 
skelne mellem arealer i gunstig – og ugunstig 
bevaringsstatus /5/.

I paradigmet for udarbejdelsen af naturty-
perapporten for NOVANA programmet i 2013, 
der har ”til formål at bidrage til det faglige 
grundlag for Danmarks vurdering af beva-
ringsstatus for habitatdirektivets naturtyper 
(artikel 17 vurderingen)” fremgår at: ”Som til-
standsindikator vælges artsindekset, som kan 
sikre en sammenligning med miljømålslovens 
tilstandskriterier, samt andre væsentlige til-
standskriterier med en dokumenteret betyd-
ning for naturtypernes bevaringstilstand” /3/. 

Diskussionen er derfor vigtig nu.
Artiklen diskuterer selve metodikken i – og 

det faglige grundlag for naturkvalitetsindekset 
og dets anvende-lighed som indikator for til-
stand, udvikling og effekten af væsentlige på-
virkninger for forskellige naturtyper, bl.a. 
med inddragelse af konkrete eksempler fra 
den lysåbne terrestriske natur. 

Artiklen foreslår, hvordan et forbedret sy-
stem til tilstandsvurdering kan konstrueres, 
der undgår de meto-demæssige begrænsnin-
ger, der ligger i et additiv scoresystem og 
muliggør inddragelse af en større del af data-
sættet indsamlet i NOVANA overvågningen og 
metoder herfra, andre datakilder, og større 
anvendelse af økologisk viden og modeller.

Metodemæssige problemer i naturtil-
standsindekset
Naturkvalitetsindekset og de underlæggende 
arts- og strukturindeks er opbygget som et 
additivt scoresy-stem, hvor værdien af et 
hierarkisk sæt af indikatorer midles sammen 
med større eller mindre vægtning. Sammen-
vægtningen medfører, at tilstanden i nogle 
tilfælde kan vurderes som positiv, selvom 
nødvendige forudsætninger for en gunstig til-
stand ikke er opfyldt. Selv voldsomt negative 
strukturmæssige ændringer som fx ny-etable-
ring af dræningsgrøfter i en mose vil ikke 
nød vendigvis medføre, at tilstanden vurderes 
som ugunstig ud fra naturkvalitetsindekset, 
før plantesamfundet har responderet negativt 
ved at nøglearter er forsvundet helt. Et om-
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råde med meget fremskreden eutrofiering, 
lav jordbunds C/N og fortsat overskridelse af 
tålegrænserne for luftforurening kan vurderes 
at være i gunstig status, hvis effekten endnu 
ikke er slået fuldt igennem på plantesamfun-
det.

De ovennævnte paradokser fremkommer, 
fordi der kan være meget lange tidsforsin-
kelser mellem ændring af visse påvirkninger 
og de effekter, der kan måles på plantefore-
komst – og dermed afspejler sig i naturkva-
litetsindekset. Den tidsmæssige forskel fra en 
påvirkning (fx kvælstofnedfald) ændres til 
plantearter helt forsvinder, kan variere i stør-
relsesorden fra få til mange årtier. Genopret-
ning vil oftest tage endnu længere tid, og fuld 
genopretning vil ikke altid være mulig /1,10/. 
Forsinkelsen opstår, fordi en eutrofierings-
pro ces (ligesom effekter af klimaforandrin-
ger) vil løbe over mange årtier, hvor der først 
vil ske en ændring af stof-kredsløb, kvælstof-
puljer og jordkemi, tab af meget følsomme 
arter og indvandring eller fremgang af kvæl-
stofelskende arter. Dernæst kan ændrede 
konkurrenceforhold føre til ændret vegeta-
tionsstruktur og arts-sammensætning og 
kvælstofmætning medføre kvælstofudvask-
ning og jordbundsforsuring og et yderligere 
tab af arter.

Artsscoren udgør en vigtig del af naturtil-
standsindekset. Scoreværdierne var oprinde-
ligt ekspertvurderede værdier for arterne af-
hængig af naturtypen, men i dag anvendes 
samme værdi for den enkelte art i alle natur-



20. årgang nr. 2, maj 2013 • 73

typer. Det har aldrig været klart, hvad indek-
set forventes at udtrykke. Oprindeligt var 
scoreværdierne baseret på arternes ’sjælden-
hed’/5/, men i dag er skalaen baseret på føl-
somhed for (uspecificerede) påvirkninger /4/. 
Når artsindekset bruges ved prioritering af 
forvaltningsbehov formodes det at ud tryk ke 
’værdifuldt naturindhold’ /12 /. Det er ikke 
forventeligt at et enkelt indeks vil kunne sam-
menfatte alle for-mål på tværs af naturtyper ne, 
men det er klart, at et andet hold eksperter 
kunne / ville være nået frem til andre scorer, 
og at meget få eksperter vil være enige i, at 
arterne bør score det samme i alle naturtyper. 

Beregningen af indeks baseres på ulineære 
transformationer for at opnå en (mere) lige 
fordeling af habita-ter i hver af fem tilstands-
klasser, dog med mulighed for kalibrering. 
Der anvendes en fast afskæring på 0,6 (Klasse 
I og II) som kriterium for gunstig naturtil-
stand / bevaringsstatus (se box). Konsekven-
sen er, at ande-len i gunstig bevaringsstatus 
primært afhænger af den regnetekniske me-
tode og foretagne kalibrering, og vurderingen 
dermed ikke baseres på et fagligt forsvarligt 
grundlag. 

Anvendelsen af arbitrære transformationer, 
vægt- og kalibreringsfaktorer er forbundet 
med en ikke kvanti-ficeret usikkerhed og gør, 
at resultatet bliver meget svært at validere. 
Selvom man udelukkende ser på artsindekset, 
vil det være vanskeligt at underbygge eller va-
li dere indekset ved anvendelse af fx overvåg-
ningsdata eller forskningsresultater, fordi det 
er uklart, hvad indekset forventes at udtrykke. 
Indekset an-vendes endvidere kun i Dan-
mark, hvorfor det ikke kan sammenlignes 
med udenlandske data og publicerede stu-

Box: Det danske system til naturtilstandsvurdering
Der er siden 2005 udviklet et dansk system til naturtilstandsvurdering i form af 
et samleindeks, der opererer med 5 kvalitetsklasser fra høj - (1) til dårlig til-
stand (5). Indekset består af en sammenvægtning af et strukturindeks og et 
artsindeks for planter, hvor artsindekset igen er en sammenvægtning af et arts-
scoreindeks og et artsdiversitetsindeks /3/. 
   Strukturindekset er en naturtypespecifik sammenvægtning af simple indikato-
rer for vegetationsstruktur, hydrologi og kystsikring, jordbundspåvirkning og na-
turtypekarakteristiske strukturer, der forholdsvist enkelt kan vurderes kvalitativt 
eller semikvantitativt ved en feltbesigtigelse. Det kan fx være påvirkning af hy-
drologien ved afvanding i form af grøfter og dræn eller ved vandindvinding, el-
ler landbrugspåvirkning ved afgræsning eller gødskning.
   Artsindekset beregnes på baggrund af forekomst af kar- og karsporeplanter i 
cirkler med en radius på 5 m. Der skelnes mellem bidrag-, problem- og invasi-
ve arter, hvor de første bidrager med positive artsscorer ved beregning af in-
deksene, de sidste med en artsscore på -1. Der er i systemet knap 1000 bi-
dragsarter, der ikke er naturtypespecifikke, og knap 150 problem- og invasive 
arter, der er differentieret på hovednaturtyper. Andre arter, der fx kan være ind-
slæbte arter eller kulturarter indgår i beregningen med artsscoren 0. Arterne bi-
drager ved beregning af indeks med en scoreværdi mellem 1 og 7 for bidragar-
ter og -1 for problem- og invasive arter.  7 betegner arter, der er meget følsom-
me for påvirkninger, medens 1 betegner relativt ufølsomme arter. Arterne væg-
tes ens for alle naturtyper, for højmose er det dog kun 30 højmosear-ter der 
tæller med positiv artsscore. Artsscoreindekset beregnes ud fra den gennem-
snitlige scoreværdi af de observerede arter, medens artsdiversitetsindekset be-
regnes ud fra summen af scoreværdier med en naturtypespecifik vægtning.  
Begge indeks beregnes ud fra de underliggende observationer ved forskellige 
ikke-lineære transformationer for at opnå en jævn fordeling af observationer på 
de forskellige klasser og tage hensyn til forskelle mellem naturtyperne. 
   Såvel artsscoreværdier som de anvendte transformationer og vægtfaktorer 
er fastsat ved ekspertvurdering. Der er efterfølgende foretaget en kalibrering, 
der bl.a. omfatter ”en nivellering af indeks, så de svarer til By- og Landskabs-
styrelsens fortolkning af Habitatdirektivets krav til grænsen mellem gunstig og 
ugunstig bevaringsstatus” /3/. Det er uklart om, og i hvilket omfang, denne vur-
dering er baseret på det tidligere arbejde med fastsættelse af kriterier for gun-
stig bevaringsstatus /13/.
   Naturkvalitetsindekset er indskrevet i Miljømålslovens BEK nr. 144 af 
20/01/2011, fx § 2, stk. 2.: ”Naturtyper og levesteder for arter i tilstandsklasse I 
og II opfylder kravet om gunstig bevaringsstatus, forudsat at der gennemføres 
den for naturtypen nødvendige indsats” /9/.

Figur 1. Sammenhænge mellem artsindeks og Ellenberg N og R for prøvefelter for tør hede (4030) i NOVANA programmet. De meget lave 
værdier for R2 viser, at det er en meget lille del af den totale variation der er forklaret af artsindekset.
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forhold, etc.), der er meget vanskelige at 
kvantificere.

Anvendeligheden af en given metode vil 
naturligvis ikke udelukkende afhænge af me-
todens egne styrker og svagheder, men også 
af, om der kan findes alternativer. Et viden-
skabeligt baseret alternativ til naturtil-stands-
indekset kunne være en multi-kriterie tilgang 
med inddragelse af et beslutningstræ for at 
sikre et gennemskueligt beslutningsgrundlag. 
Et grundlag for et sådant system til naturkvali-
tetsvurdering er tidligere udviklet af en 
’Arbejds gruppe for Naturplanlægning’, der i 
2003 gennemgik nogle af de eksisterende 
danske naturplanlægningssystemer (9 amts-
lige systemer, 1 system udviklet af Skov og 
Naturstyrelsen, 1 udviklet af GEUS, 2 syste-
mer udvik let af DMU), samt et svensk og et 
hollandsk system. Arbejdsgruppen anbefalede 
udvikling af et fremtidigt fælles dansk system 
baseret på multi-kriterier og anvendelse af 
data fra GIS analyser, besigtigelser og til-
standsovervågning af såvel vegetation som 
kemiske parametre, hvor al le tilgængelige 
data kunne inddrages i vurderingen, og kvali-
teten og kvantiteten af tilgængelige data indgå 
i en usikkerhedsvurdering. /11/.

Strukturindekset
Strukturindekset er baseret på visuelle vurde-
ringer af fem elementer: vegetationsstruktur, 
hydrologi og kystsikring, jordbundspåvirk-
ning og naturtypekarakteristiske strukturer, 
hver vurderet på en skala fra 0 til 1 (se boks). 
Vurderingen udføres fx ved kortlægningen af 
habitatnaturtyperne. 

Direkte påvirkninger som fx afvanding, 
vandindvinding, afgræsning og gødskning er 
inkluderet i indikator-grupperne for ’hydro-
logi og kystsikring’ og ’jordbrugspåvirkning’. 
Status og udvikling for habitatnaturtyperne vil 
imidlertid også i høj grad kunne være påvirket 
– eller bestemt - af påvirkninger som struk-
turindekset ikke inddrager, så som luftforu-
rening og klimaforandringer. Elementet vege-
tationsstruktur vil i nogle tilfælde være 
re  lateret til luftforurening og klimaændringer, 
men visuelt registreret er dette element så 
usikkert at det i praksis er vanskeligt at an-
vende, samtidig med, at det også vil reagere 
med forsinkelse på ændringer i påvirknings-
faktorerne. 

Problemet ved at anvende visuelle estima-
ter som grundlag i naturtilstandsindekset er, 
at det øger usikker-heden, reducerer repro-
ducerbarheden og gør det uegnet til at detek-
tere både påvirkninger og ændringer. I stedet 
foreslår vi, at der anvendes målinger og må le-
metoder, som kan relateres til påvirkningsfak-
torer, er mere objektive, har en mindre 

dier. 
Naturkvalitetsindekset bygger på et be-

grænset antal parametre, primært omfattende 
planteforekomst og et begrænset sæt af visu-
elt vurderede indikatorer. For at opnå en 
bedre beskrivelse af sammenhængen mellem 
påvirkning, tilstand og udvikling, vil det både 
være fagligt stærkere og muligt at basere vur-
deringerne af naturtilstand og bevaringsstatus 
på et bredere datagrundlag, jf. de tidligere op-
stillede ’kriterier for gunstig bevaringsstatus’ 
og grundlaget for den seneste revision af NO-
VANA programmet /13,14/. NOVANA overvåg-
ningen omfatter en række parametre som 
dæk ningsgrad, C/N, P, pH og basemætning for 
jordprøver, NO

3
, NH

4
, PO

4
, pH, og lednings-

evne for vandprøver, og N og P i løv, der ikke 

indgår i naturkvalitetsin-dekset. Derudover 
måles vandstand i en række habitater. Disse 
fysiske og kemiske parametre indsamles net-
 op for at få en tidlig indikation af forandrin ger 
i påvirkningerne. Selv hvor disse parametre 
ikke overvåges vil der oftest eksistere et bre-
dere datagrundlag, fx i form af GIS- og remote 
sensing data (se også box om overvågning-
sparametre).

Usikkerhed er en uundgåelig del af viden-
skabelige vurderinger. Usikkerheden er vigtig 
at kende, da den har betydning for de beslut-
ninger, der eventuelt foretages på baggrund af 
de videnskabelige vurderinger. Naturtilstands-
indekset er primært baseret på datakilder, der 
medfører kilder til usikkerhed (som forskelle 
mellem inventører, sæson- og vejrmæssige 

Box: Naturtilstand, naturkvalitet og bevaringsstatus
Naturtilstand og naturkvalitet er ikke begreber med en entydig eller udelukken-
de naturvidenskabelig definition, der kan anskues uafhængigt af natursyn. Tidli-
gere forsøg på at definere naturkvalitet fx ud fra begreber som ’vildhed, oprin-
delighed, kontinuitet og autencitet’ er da også de senere år afløst af bevarings-
målsætninger baseret på beskyttelse af biodiversitet, bl.a. som følge af EU’s 
Habitatdirektiv og Biodiversitetskonventionen. 
   Udgangspunktet for Habitatdirektivet er at beskytte biodiversiteten ved at be-
skytte habitater og arter af fællesskabsinteresse gennem udlægning af et net-
værk af beskyttede områder, hvor der ved udpegningen af områderne (ideelt 
set) er vægtet, hvordan områderne bidrager til biodiversiteten, nationalt, bio-
geo  grafisk og på EU niveau. Områderne skal beskyttes og forvaltes, så det sik-
res, at ’bevaringsstatus’ for de beskytte-de naturtyper og arter overordnet set er 
i fremgang ift. 1992, hvor direktivet trådte i kraft. Dog skal det nødvendige areal 
og udbredelsesområde sikres, også hvis dette ikke var opfyldt i 1992 /8/.
   En naturtypes ’bevaringsstatus’ er i Habitatdirektivets sammenhæng defineret 
som resultatet af alle de forhold, der indvirker på naturtypen og på de karak te ri-
stiske arter, som lever der, og som på langt sigt kan påvirke dens naturlige ud-
bredelse, dens struktur og funktion samt de karakteristiske arters overlevelse.
   En naturtypes ’bevaringsstatus’ anses for ’gunstig’, når
• det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette 

område, er stabile eller i udbredelse, og
• den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets op-

retholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en 
overskuelig fremtid

• bevaringsstatus for de arter, der er typiske for den pågældende naturtype, er 
gunstig 

   Ved ’struktur’ forstås fx geologi, hydrologi, jordbund, og biogene strukturer 
som vegetationens struktur etc. Ved ’funktion’ forstås naturlige fysiske, kemiske 
og biologiske processer, fx stofkredsløb, og antropogen indflydelse som fx drift 
og pleje. ’Typiske’ arter er arter, der kun forekommer på habitattypen eller er 
udbredt over hele udbredelsesområdet, og som er gode indikatorer på gunstig 
struktur og funktion, og følsomme for påvirkninger. ’Karakteristiske’ arter efter 
direktivets Annex 1 kan bruges som typiske arter, hvis de er udbredte på natur-
typen i Danmark, men medlemslandet kan selv opstille et andet sæt af typiske 
arter.
   Artikel 17 rapporteringen omfatter i) status og trend for udbredelsesområde, 
ii) status og trend for areal, iii) struktur og funktion (inkl. typiske arter), iv) de 
væsentligste påvirkninger og v) de væsentligste fremtidige trusler. Det skal be-
mærkes, at vurderingen (og rapporteringen) af gunstig bevaringsstatus skal 
omfatte en prognose for den fremtidige udvikling, idet struktur og funktion skal 
kunne opretholdes under de forventede fremtidige trusler. For de naturtypespe-
cifikke ’typiske’ arter skal det vurderes, om arterne på lang sigt vil kunne opret-
holde sig selv som en levedygtig bestanddel af deres naturlige levesteder /8, 7/.

Naturtilstand
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usikkerhed, og har en højere grad af repro-
ducerbarhed. Mange data af denne type ind-
samles allerede i forbindelse med overvågnin-
gen af habitatnaturtyperne, fx analyser af 
ar ternes dækningsgrad og jordbundsanalyser, 
og det er således oplagt at anvende dem i 
forbindelse med vurderin-gen af bevaringssta-
tus.

Artsindekset
Artsindekset består af to underindeks, arts-
scoreindeks og artsdiversitetsindeks (se 
boks). Begge baserer sig udelukkende på 
tilstedeværelsen af arter i en 5 m cirkel. Det 
gennemsnitlige fundne artsantal i en 5 m 
cirkel i NOVANA-programmet varierer mellem 
7 og 30, afhængigt af naturtypen. Informa-
tionsmængden i en så-dan artsliste er i sagens 
natur begrænset, og usikkerheden er dermed 
betragtelig ved beregning af forskellige in-
deks. Anvendelsen af forekomst-data betyder, 
at en påvirkning skal medføre, at en art for-
svinder helt fra den enkelte 5 m-cirkel, før der 
detekteres en ændring i artsindekset. Dermed 
har artsindekset en lang reaktionstid i forhold 
til fx mål for påvirkningsfaktorerne og arternes 
dækningsgrad. Artsindekset er ydermere 
baseret på observation af karplanter- og kar-
sporeplanter og vil derfor ikke på troværdig 
vis kunne detektere ændringer i samfund 
med en stor andel af laver og mosser. Data 
vedrørende forekomst af laver og mosser og 
hyppighed og dækning af arter registreres i 
overvågningsprogrammet, men udnyttes ikke 
i artsindekset. 

Artsscoren for en given art er, som nævnt, i 
det nuværende system uafhængig af, hvilken 
naturtype man kigger på (bortset fra højmose) 
/4/. Dette er problematisk, idet det forudsæt-
ter, at arternes tilstedeværelse indikerer det 
samme i alle naturtyper, dvs. fx er indikator 
for (en positiv eller negativ effekt af) en speci-
fik påvirkning eller for positiv tilstand. Hvor 
der generelt ønskes en begrænset næ rings-
stofpåvirkning for alle naturtyper, er situatio-
nen mere kompliceret for surhed og fug tig-
hed. Her vil de enkelte naturtyper have 
for skellige intervaller for det acceptable 
niveau af surhed og fugtighed, og forskellene 
udtrykker en ønsket variation, der er med til 
at skabe levesteder for forskellige arter og for-
skellige naturtyper. En påvirkning i retning af 
mere tør jordbund betyder selvklart ikke det 
samme i en naturligt fugtig naturtype som i en 
naturligt tør. Det samme vil i nogen udstræk-
ning gælde plejeintensitet / græsningstryk, der 
både kan være for højt og for lavt. En artsba-
seret indikator for negative påvirkninger må 
for at være operationel være naturtypespecifik 
og sammensættes af arter, hvis præference 

matcher naturtypens naturlige interval. 
Artsdiversitetsindekset vægtes kun med en 

fjerdedel i det samlede artsindeks, men er 
problematisk som kvalitetsmål for en række 
naturtyper, hvor den naturlige vegetations-
struktur indebærer dominans af nogle få arter. 
En kvælstofpåvirkning af en hede kan fx be-
tyde en tilbagegang af lyng som dominerende 
art, hvilket igen kan betyde et højere artsantal 
i 5m cirklen og en højere værdi for artsdiver-
sitetsindekset, selvom påvirkningen klart er 
negativ.

Naturkvalitet og bevaringsstatus
Et væsentligt formål med det udviklede 
naturkvalitetsindeks har været, at det skulle 
kunne anvendes til at skelne mellem arealer 
i gunstig – og ugunstig bevaringsstatus /4/. 
Anvendelsen af naturtilstandsindekset som 
indikator på gunstig bevaringsstatus (med 
en fast kriterieværdi på 0,6) indebærer imid-
lertid flere problemer. Der er stor forskel 
mellem definitionerne af naturkvalitet og 
bevaringsstatus (se bokse) og, som beskrevet 
i ovenstående, ikke noget forsvarligt fagligt 
grundlag, der kæder et naturkvalitetsindeks 
på 0,6 til gunstig bevaringsstatus.

Forholdet mellem naturkvalitetsindeks og 
bevaringsstatus for habitattypiske arter er 
uafklaret. Der er end-nu ikke fastsat en liste af 
habitattypiske arter for de danske habitat-
naturtyper, og det er uklart, hvorvidt beva-
rings status for enkeltarter vil kunne baseres 
på naturkvalitetsindeks eller artsindeks. 

Vurdering af gunstig bevaringsstatus skal 
omfatte en prognose for den fremtidige ud-
vikling, og dermed af betydningen af påvirk-
ninger og trusler, idet det er et krav, at struk-
tur og funktion skal kunne opretholdes 
fremover for at tilstanden kan vurderes gun-

stig. En effektvurdering baseret primært på 
den observerede planteforekomst er ikke 
fagligt holdbar som grundlag for vurdering af 
betydningen af nuværende og fremtidige på-
virkninger, da der ikke kan forventes ligevægt 
mellem planteforekomst og påvirkninger, 
men vil være væsentlige tidsforsinkelser mel-
lem påvirkning og respons.

Som nævnt i indledningen vil artsindekset 
kunne indgå som en væsentlig del af grund-
laget for vurdering af bevaringstilstand til den 
kommende Artikel 17 rapportering. I paradig-
met for udarbejdelsen af naturtype-rapporten 
for NOVANA programmet i 2013, der har ”til 
formål at bidrage til det faglige grundlag for 
Dan-marks vurdering af bevaringsstatus for 
habitatdirektivets naturtyper (artikel 17 vur-
deringen)” fremgår at: ”Som tilstandsindikator 
vælges artsindekset, som kan sikre en sam-
menligning med miljømålslovens til-standskri-
terier, samt andre væsentlige tilstandskriterier 
med en dokumenteret betydning for naturty-
pernes bevaringstilstand” /3/.

Den planlagte anvendelse og argumentet 
herfor er problematisk af tre grunde: i) det er 
som nævnt tvivlsomt, hvor godt naturtilstands-
indekset kan relateres til gunstig bevaringssta-
tus, ii) det er tvivlsomt om art-sindekset an-
vendt i en multi-kriterie vurdering sammen 
med andre biotiske og fysisk kemiske indika-
torer vil være godt relateret til naturkvalitets-
indekset, og iii) det er tvivlsomt, hvad arts in-
dekset kan bidrage med i en sådan 
sam menhæng. Der vil, som det beskrives i 
denne artikel, formentlig være andre indikato-
rer, der er mere anvendelige ved vurdering af 
de enkelte elementer, der kræves i en vurde-
ring af gunstig bevarings-status (se box).

billig mellem dyr

generel
frugtlegemer 
(mycorrhiza)

ekstraherbare 
ioner i førne, N 
transformation 

i jord

vegetations-
sammensætning, epifyt-
sammensætning, total N 

(mosser), aminosyrer 
(mosser), 

N:P ratio i planter

modellering

førnelags dybde, 
jordbunds-massefylde, 
jordbundsrespiration, 

førnenedbrydning

jordvandskemi, 
jordbunds 
pH, total N 
i planter, 

jordvands ioner, 
vandløbskemi, 
jordbunds C:N

udbyttelige 
kationer i jord

supp. Info.

vegetationshøjde, 
græsnings aktivitet, 

infiltrationsrate I jord, 
skadedyr og patogener, 
som-merfugle og møl

exclosures 
(græsnings 

akt.), bark pH 
(laver)

phosphomono-
esterase

Tabel 1. Foreslåede overvågningsparametre i en fremtidig overvågning af effekter 
af luftforurening i Storbritannien inddelt efter anvendelse og pris /10/
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Eksempler
Der kan gives mange eksempler, hvor na-
tur kvalitetsindekset, som det anvendes i 
øjeblikket, er uegnet som indikator for be-
va ringsstatus eller tilstand for danske natur-
typer. I nedenstående er givet tre konkrete 
eksempler.

Eksempel 1: Klokkelyng på våde heder
Klokkelyng er gennem de seneste 10 år gået 
markant tilbage på de danske indlandsheder. 
Dette er dog sket, uden at arten er blevet 
så sjælden, at den ikke bliver registreret i 
5-m cirklerne. Da artsindekset er baseret 
på arternes forekomst i 5-m cirkler, vil brug 
af dette ikke vise tilbagegangen for en art, 
førend den er forsvundet fra 5-m cirklerne. 
Den negative udvikling for naturtypen vil 
derfor primært skulle opfanges af struktur-
in dekset, der indeholder indikatorer for 
re generationen og dækningen af klokkelyng, 
men indgår med lille vægt i det samlede in-
deks. Dækningsgradanalyser fra overvågnings-
programmets prøvefelter vil være i stand til 
at detektere forandringen mere præcist, og 
længe før arten er forsvundet. Med udgangs-
punkt i data fra det abiotiske måleprogram 
er det desuden muligt at opstille hypoteser 
for årsagen til tilba-gegangen. I det aktuelle 
tilfælde er hypotesen, at tilbagegangen 
skyl des jordbundsforsuring som følge af an-
tropogene påvirkninger (luftforurening) og 
en deraf følgende udpining af jordbundens 
buffersystemer /14/.

Eksempel 2: Tuekogleaks på våd hede
Dominans af den i våd hede naturligt fore-
kommende art, vestlig tuekogleaks, ses ind 

i mellem i våde heder, der tidligere havde 
klokkelyng blandt de dominerende arter. År-
sagen kendes ikke med sikkerhed. Der er dog 
næppe tvivl om at det må betragtes som en 
udvikling, der har negativ betydning for den 
våde hedes bevaringsstatus, selv om arten har 
en høj artsscore (artsscore 6) og er naturligt 
hjemmehørende i den våde hede. Artsindeks 
for naturtypen vil blive positivt påvirket, da 
det er en art med høj score. Artsdiversitetsin-
dekset vil, alt andet lige, også blive højere, i 
hvert fald på mellemlang sigt.

Eksempel 3: Bølget bunke i klitøkosystemer
Bølget bunke er begyndt at optræde i klitøko-
systemerne, hvilket er et nyt fænomen /16 /. 
Da bølget bunke ikke er registreret som en 
problemart i naturtilstandsvurderingssyste-
met, kan forekomsten af bølget bunke med 
en artsscore på 3 tælle positivt, hvor arten 
ikke er forekommet før, fordi mange af de 
almindelige arter i klitterne også har middel 
scoreværdier. Bølget bunke og blåtop kan be-
tragtes som problematiske i klit- og hedeøko-
systemer. Mange arter har meget brede økolo-
giske amplituder med hensyn til næringsstof, 
vand og lys, fx blåtop og rød svingel. Sådanne 
arter kan forekomme i mange naturtyper, 
lige fra klokkelyngheder til ekstremrigkær. 
Den brede forekomst betyder dog ikke nød-
vendigvis, at disse arter er indikatorer for den 
samme tilstand / påvirkningsgrad i alle de 
økosystemer, hvor de kan optræde. 

Sammenhæng mellem artsindeks og 
andre indikatorer
Der er tidligere i rapporteringen fra NOVANA-
programmet for de fleste naturtyper vist sig-
nifikante sam-menhænge mellem artsindeks 
og Ellenberg indikatorværdier for næringsstof-
til gængelighed, fugtighed og surhed, medens 
der kun i mindre omfang er fundet sammen-
hænge mellem artsindeks og målte abiotiske 
parametre /6/. Den manglende sammenhæng 
mellem artsindeks og abiotiske parametre 
er en (forvente-lig) følge af tidsforsinkelser 
mellem specielt depositionsændringer og æn-
dringer i plantesamfund, der viser, at indeks 
baseret på planteforekomst skal bruges med 
forsigtighed, og understreger vigtigheden af at 
inddrage indikatorer, som reagerer tidligere.

At der findes signifikante sammenhænge 
mellem forskellige indeks baseret på plante-
forekomst (artsindeks og Ellenberg-værdier), 
når de beregnes på baggrund af de samme ob-
servationer, og antallet af observationer er 
stort, er ikke overraskende. Det er imidlertid 
ikke sådan, at disse indikatorer vil være korre-
lerede i alle tilfælde, eller at der kan forventes 
et ensartet respons på den samme påvirkning. 

Kvælstof kan fx først virke eutrofierende og 
på et senere stade forsurende, og dette vil 
være af betydning for forvaltningen af et om-
råde. Kvælstof påvirker derimod kun fugtighe-
den marginalt. Selvom der er fundet statistisk 
signifikante sammenhænge mellem artsindeks 
og fx Ellenberg indikatorværdier (på det store 
antal prøvefelter i NOVANA), er den forkla-
re de del af den totale variation i mange til-
fæl de meget lav, og artsin-deks vil hverken 
kunne bruges som proxy for Ellenberg indika-
torværdierne eller være en anvendelig indika-
tor på eutrofiering eller forsuring. Figur 1 
viser sammenhænge mellem artsindeks og El-
lenberg N og R for prøvefelter for tør hede 
(4030) i NOVANA programmet.

Konklusioner og anbefalinger
Anvendelsen af naturtilstandsindekset er for-
bundet med en række metodiske og faglige 
problemer som både hver for sig og tilsam-
men gør det uegnet til at danne baggrund for 
tilstandstandsvurdering og forvalt-ning af de 
danske naturtyper. 

Blandt de metodiske problemer er de mest 
grundlæggende, at naturtilstandsindekset anv-
ender den additive metode til beregning af in-
deksets samlede værdi ud fra dets enkelte 
dele, og at indekset er baseret på observeret 
planteforekomst og et begrænset sæt af visu-
elt vurderede indikatorer, og dermed dårligt 
kan afspejle tidsforsinkelser mellem påvirk-
ning og effekter. Dertil kommer problemer 
med manglende udnyt-telse af tilgængelige 
data, arbitrært valgte vægtningsfaktorer, trans-
formationer, fastsættelsen af artsscorer, kali-
brering efter en politisk fastsat afskærings-
værdi, regneteknisk placering af habitaterne i 
5 tilstandsklas-ser, og manglende validering, 
videnskabelig underbyggelse og kvantificering 
af usikkerheder. Artsindeksets anvendelighed 
som selvstændig indikator er begrænset, bl.a. 
fordi det er uklart, hvad indekset forventes at 
udtrykke, og indekset ikke er naturtypespeci-
fikt. Det vil være vanskeligt at forsøge at rela-
te re indekset til effekter af specifikke påvirk-
ninger, idet disse må forventes at være 
forskellige mellem naturtyperne. 

Anvendelse af naturtilstandsindekset til vur-
dering af bevaringsstatus i de terrestriske 
naturtyper, som er omfattet af Habitatdirek-
tivet, vil medføre væsentlige problemer som 
følge af: i) relationen mellem naturkvalitets-
indeks og bevaringsstatus ikke er fagligt un-
derbygget, ii) naturkvalitetsindeks eller arts-
indeks ikke forsvarligt kan anvendes til at 
vur dere den fremtidige udvikling, iii) arts in-
dekset ikke er naturtypespecifikt og iv) rela-
tionen til tilstand og udvikling for habitattypi-
ske arter er ukendt.

Box: Overvågningsparametre
Overvågning og vurdering af effek-
ter af luftforurening og klimaforan-
dringer er kompliceret pga. de store 
tidsforsinkelser mellem påvirkning 
og effekter. Et væsentligt element til 
at håndtere sådanne tidsforsinkel-
ser vil være at muliggøre anvendel-
sen af modeller. Et eksempel på 
mulige overvågningsparametre kun-
ne tages fra et nyligt udredningsar-
bejde med henblik på at koordinere 
den fremtidige britiske overvågning 
af luftforurening (S og N), se tabel 1 
/10/. Listen vil yderligere kunne ud-
vides for at omfatte effekter af fx 
ozon og klimaforandringer. NOVA-
NA overvågningen omfatter i dag 
parametre som C/N, P, pH og base-
mætning for jordprøver, NO3, NH4, 
PO4, pH, og ledningsevne for vand-
prøver, og N og P i løv
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En fremtidig (videre)udvikling af systemer 
til naturkvalitetsvurdering bør i) omfatte para-
metre der reagerer hurtigt på ændringer i på-
virkningsfaktorerne, og betydningen af de an-
vendte indikatorer skal kunne underbygges 
ved anvendelse af feltdata og videnskabelig lit-
teratur, ii) undgå de metodemæssige begræn-
sninger i et additiv scoresystem, iii) inddrage 
modeller til vurdering af tidsforsinkelser, og 
iv) omfatte forskellige spatiale skalaer ved ind-
dragelse af GIS- og remote sensing data. 
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Ærgerlige misforståelser i artikel om naturtilstand
Jesper Fredshavn, rasMus eJrnæs  

& Bettina nygaard

Forfatterne bag artiklen ”Naturtilstand, be va-
ringsstatus og naturovervågning” har kastet 
sig ud i en analyse af metoder og værktøjer til 
vurdering af naturens tilstand og udvikling. 
Det er dejligt at der er interesse for dette 
vanskelige felt, men desværre bygger artiklens 
pointer på en række alvorlige misforståelser 
og begrebssammenblandinger. 

Bevaringsstatus, naturtilstand og artsindeks 
bruges i flæng, som var de synonymer uden 
skelen til hvordan de bruges i den aktuelle 
naturplanlægning i Danmark.  Helt konkret er 
det simpelthen ikke muligt at vurdere beva-
ringsstatus ud fra naturtilstandsindekset, og 
det er ikke rigtigt, at et væsentligt formål med 
naturkvalitetsindekset har været at skelne 
mel lem arealer i gunstig og ugunstig beva-
ringsstatus. Kritikken af artsindekset bygger 
på en manglende indsigt i beregningsme-

toden, da indekset typisk opfører sig nøjagtig 
modsat af det, der forudsættes i artiklen. 

Habitatdirektivets primære sigte er at sikre 
biologisk mangfoldighed gennem bevarelse af 
udvalgte arter og habitatnaturtyper. For at do-
kumentere tilstand og udvikling af de beskyt-
tede arter og habitatnaturtyper skal 
medlemslandene hvert 6. år indrapportere be-
varingsstatus baseret på et overvågningspro-
gram. Bevaringsstatus er et begreb EU har 
fastlagt og det bruges kun på nationalt og bio-
geografisk niveau og dækker alle forekomster 
af habitatnaturtypen både inden for og uden 
for habitatområderne. Foruden at rapportere 
om status skal medlemslandene også gøre en 
særlig indsats for at beskytte og forvalte na-
turen, men kun i habitatområderne, for at 
sikre naturtypernes gunstige bevaringsstatus 
på sigt. Formålet med Natura2000-planlægnin-
gen er netop at planlægge og prioritere denne 
forvaltning. Først gennemføres en basisana-
lyse, hvor alle arealer med habitatnaturtyper 
kortlægges og ud fra de struktur- og art-

sindikatorer, der beskrives i artiklen, beregnes 
et strukturindeks og et artsindeks, der hver 
især indeholder vigtig information om are-
alernes forvaltningsbehov. Struktur- og art-
sindeks sammenvejes til et naturtilstands in-
deks, der inddeles i fem tilstandsklasser. 
For målet med tilstandsvurderingen er at 
kun ne vurdere forvaltningsbehovet, og for at 
sikre sammenhængen til Habitatdirektivet er 
systemet kalibreret således at de to bedste til-
standsklasser svarer til at arealerne blot skal 
vedligeholdes i den gode tilstand, og de tre 
ringeste tilstandsklasser svarer til at der skal 
gøres en ekstra indsats for at bringe arealerne 
i en tilstrækkelig god tilstand til at de kan bid-
rage til at naturtypen på nationalt niveau er i 
gunstig bevaringsstatus. 

Man kan derfor med rette spørge sig selv: 
er artiklen en kritik af metoderne til at vur-
dere og rapportere bevaringsstatus til EU eller 
er det en kritik af metoderne til at vurdere 
naturtilstand som grundlag for naturplanlæg-
ningen i habitatområderne eller måske begge 
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dele? Det virker ganske uklart.
Bevaringsstatus på nationalt niveau blev 

vurderet sidste gang i 2007 og det sker nu 
igen i 2013. I dag vurderes bevaringsstatus jo 
netop ud fra et multikriteriesystem bestående 
af alle de kemiske og vegetationsøkologiske 
parametre, der måles i NOVANA-overvågnin-
gen, så her er kritikken åbenlyst grundløs. 
Artssammensætningen og arternes dæknings-
grad indgår som vigtige parametre i vurderin-
gen, og en beregning af prøvefeltets arts in-
deks vil være én af disse parametre, bl.a. til 
forklaring af den biologiske respons på de på-
virkninger de biogeokemiske parametre viser, 
nøjagtig som artiklen efterspørger. Artiklen 
advarer imod at bruge naturtilstand til vurde-
ring af bevaringsstatus, men i NOVANA-over-
vågningen registreres slet ikke de indikatorer 
der skal bruges til at beregne et strukturind-
eks, så det har aldrig været på tale. Det har 
heller ikke været på tale, at benytte Natu ra-
2000-kortlægningens data til en vurdering af 
bevaringsstatus på nationalt niveau, for disse 
data er kun indsamlet i habitatområderne, og 
dermed de bedste 7 procent af landarealet. 

Forslaget om at erstatte de visuelle struk-
turindikatorer i naturtilstandsvurderingen 
med detaljerede parametre fra overvågning-
sprogrammet er spændende men urealistisk. 
Inden for de nuværende økonomiske rammer 
er der kun mulighed for ca. 1-1,5 times besøg 
på hvert naturareal. Hvis vi skulle inddrage 
NOVANA-overvågningsparametrene ville det 
betyde en 8 dobling af arbejdstimerne på 
hvert areal, hvortil kommer i gennemsnit ca. 
40.000 kr. pr areal til laboratorieudgifter! 

Desværre har forfatterne også misforstået 
beregningen af artstilstand. Hver enkeltart i 

dokumentationsfeltet tæller med en score 
som udtrykker artens følsomhed over for for-
ringelser af miljøet, og det er middelscoren 
for alle arterne i feltet, der har størst betydn-
ing for beregningen af artsindeks. Et højt art-
sindeks fortæller at i hvert fald dele af arealet 
er relativt upåvirket af negative påvirkninger, 
selvom strukturindikatorerne kan vise, at der 
er problemer på arealet, som skal håndteres. 
Det er netop sammenhængen mellem art-
sindeks og strukturindeks, der giver værdifuld 
information til naturforvaltningen. Og til-
standsvurderingssystemet er skabt til at refle-
ktere forvaltningsbehovet og dets primære 
formål er at være et dialogværktøj i planlægn-
ingsprocessen, så forvaltningsbehovet kan ses 
og forklares til lægmænd. Begrebet ”are-
alernes bevaringsstatus” findes ikke, og syste-
met kan da heller ikke bruges til at vurdere 
det. Særlige problemarter for de enkelte 
naturtyper og en individuel parametertildeling 
betyder at samme artssammensætning i for-
skellige naturtyper vil give forskellige art-
sindeks. Så indekset er allerede natur-
typespecifikt. I artiklen bruger forfatterne et 
eksempel med en kvælstofpåvirket hede, hvor 
lyng er i tilbagegang og flere andre arter ind-
vandrer. Dette vil med sikkerhed sænke art-
sindekset, da de arter som indvandrer typisk 
har lavere artsscorer end hedelyng. Bølget 
bunke i klitter vil med sikkerhed også re-
ducere artsindeks, da de gode klitarealer har 
en middelscore langt over 3, som er den værdi 
som bølget bunke bidrager med. 

Tilstandsvurderingssystemet er naturligvis 
ikke perfekt. I rapporterne har vi selv peget på 
problemerne med at påvise eutrofiering og 
forringet hydrologi, og en mere konstruktiv 

og velunderbygget kritik vil kunne medvirke 
til at styrke systemet på disse felter. Og Nat-
ura2000-kortlægningen af habitatnaturtyperne 
foregår stadig kun i habitatområderne, så for-
valtningen af habitatnatur og almindelig § 
3-natur uden for habitatområderne skal fortsat 
baseres på kommunernes egen indsats. Natur-
tilstandssystemet er videreudviklet til brug for 
kommunerne, men stadig er vi langt fra at 
have et dækkende og systematisk overblik 
over omfang og tilstand af Danmarks naturar-
ealer. Men den vigtigste kritik, der kan rettes 
mod den danske naturovervågning og de 
værktøjer, der er udviklet er ikke så meget 
det, der er gjort, men det der endnu mangler. 
Habitatdirektivet rummer kun en delmængde 
af den truede biodiversitet i Danmark. Hvis vi 
skal opfylde Biodiversitetskonventionen og 
2020-målene skal vi også til at gøre en indsats 
for den øvrige biodiversitet, og udvikle værk-
tøjer, der kan bruges til dette formål. Den 
pointe har forfatterne desværre slet ikke fat i. 
Så hvis vi i stedet for at misforstå hinanden 
brugte kræfterne sammen, kunne vi bringe 
dansk naturforvaltning et stort skridt videre. 
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