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Introduktion
Siden BFN´s oprettelse i 1970 har indsamling af oplysninger om Nordvestjyllands vilde
flora og fauna været en af foreningens væsentligste formål. Alt sammen ud fra den
kendsgerning, at et nøjere kendskab til de sjældne og sårbare arters forekomster er en
forudsætning for en bedre beskyttelse af de enkelte arters vokse- og levesteder. Således
sker der også en årlig videreformidling af databasens oplysninger til bl.a. områdets
kommuner og Naturstyrelsen Thy.
En foreløbig bearbejdning af dette materiale gøres nu tilgængelig for alle interesserede
her på BFN´s hjemmeside. Dels som oplysning om den aktuelle status for en række
sjældnere arter i Nordvestjylland, men også med håbet om, at de udarbejdede
udbredelseskort m.m. kan give inspiration til, at flere giver meddelelse om nye
”ukendte” forekomster.
Geografisk interesseområde
Det geografiske interesseområde for BFN´s Naturdata, er som det fremgår af kortene,
TBU-distrikterne 5 – 9.
NB: Det skal her bemærkes, at Jammerbugt området (TBU distrkt 5) først i 2008 kom
med i BFN´s registreringer, hvorfor det nuværende materiale herfra må betegnes som
meget mangelfuldt. – Tag det som en opfordring!
Artsgrupper
Foreløbig er der lavet bearbejdning på nærværende ca. 400 plantearters udbredelse og
status i Nordvestjylland. Disse påtænkes i de følgende år efterfulgt af artsdata-sider om
udvalgte arter af andre artsgrupper. BFN´s Naturdata omfatter i dag godt 20.000
registreringer af sjældnere arter - hovedsagelig planter, men også udvalgte arter padder,
krybdyr, pattedyr og dagsommerfugle.
Tidsperiode
Foruden de mange nyere registreringer er der eftersøgt og anvendt ældre oplysninger fra
diverse tidsskrifter, rapporter, arkiver m.m., hvor de ældste oplysninger går tilbage til
begyndelsen af år 1800.
Forklaring til nogle af emnerne på artsdata-siderne
TBU 1926: Er en angivelse af de distrikter, hvor den pågældende art var fundet indtil
1926 i forbindelse med den landsdækkende ”Topografisk-Botanisk Undersøgelse”.
DF 1981: Er en angivelse af de distrikter, hvor den pågældende art var fundet indtil 1981
iht. Dansk Feltflora, udgave 1981.
Status i NV-jylland: Vurdering af artens udvikling i Nordvestjylland gennem de seneste
30 år med særlig vægt på den aktuelle tendens.
Fortsættes ………..
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Anvendte beskyttelseskategorier
1. Kritisk truet i DK (CR) Incl. Forsvundet (RE) - Iht. Rødliste 2003-2010
2. Akut truet i DK (E) Incl. Forsvundet (Ex) – Iht. Rødliste 1997
3. Moderat truet i DK (EN) – Iht. Rødliste 2003-2010
4. Sårbar i DK (VU) – Iht. Rødliste 2003-2010
5. Sårbar i DK (V) - Iht. Rødliste 1997
6. Næsten truet i DK (NT) - Iht. Rødliste 2003-2010
7. Sjælden i DK (R) – Iht. Rødliste 1997
8. National ansvarsart for DK (A) – Iht. Gulliste 1997
9. Opmærksomhedskrævende art for DK (X) – Iht. Gulliste 1997
10. Øvrige ”Pas på”-arter
11. Øvrige interessearter for Nordvestjylland
12. Øvrige arter (især arter under indvandring)
Indberetning af oplysninger
Alle oplysninger om sjældnere arter (såvel nye som nye gamle) har interesse og kan
indberettes på BFN´s hjemmeside www.bfn-nyt.dk under ”BFN´s Naturdata” eller
sendes direkte til Holger Søndergård på hs.tved@mail.dk eller pr. post.
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