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1. Generelt 

Der er 20. april 2016 offentliggjort Natura 2000-planer for 252 områder i Danmark. 

 

Denne plejeplan følger op på Natura 2000-planen for område N53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, 

Velling Skov og Palsgård Skov og vedrører Naturstyrelsens arealer på ca. 1.537 ha.  

 

 

Figur 1: Oversigtskort over Natura 2000-områdets afgrænsning 

 

Natura2000 område

Naturstyrelsens areal
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I denne plejeplan er arealer og indsats opdelt på henholdsvis lysåbne naturtyper og arter knyttet til 

de lysåbne naturtyper. Bemærk, at Naturstyrelsens samlede arealforvaltning i området er omfattet 

af flere planbestemmelser og retningslinjer end dem, der findes i denne plan. For supplerende 

læsning herom henvises til driftsplanen og det tilhørende naturplejeark, som kan findes på 

Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.   

 

Naturstyrelsen har udarbejdet et resumé af plejeplanen, som indgår i en kommunal Natura 2000-

handleplan. Dette resumé er vedlagt som bilag 1. 

 

Plejeplanen gælder for perioden 2016 -2021 og skal således senest være gennemført med udgangen 

af år 2021. Plejeplanen vil forsat være gældende efter 2021 og efterfølgende alene blive ajourført, 

når der foretages ændringer i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, ændringer i Natura 

2000- eller driftsplanlægningen eller ændringer i øvrige forhold, der måtte give anledning til at 

ajourføre plejeplanen.  

 

På baggrund af nærværende plejeplan udarbejdes et naturplejeark, der er et bilag til enhedens 

driftsplanlægning, hvor de specifikke plejetiltag vil være beskrevet på lokalitetsniveau, med bl.a. 

angivelse af naturtilstand, plejemål, plejetiltag, udløb og prioritering (tidsfølge).  

 

Grundlag for prioriteringer og valg 

Natura 2000-planen udgør grundlaget for plejeplanens prioriteringer og valg. I de tilfælde hvor der 

har været forudset en modstrid mellem hensyn til forskellige arter og/eller naturtyper på områdets 

udpegningsgrundlag, har Natura 2000-planen allerede foretaget denne prioritering. 

 

Overvågning 

Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpegningsgrundlag og naturværdier 

via NOVANA overvågningsprogram. Desuden afrapporterer Danmark den nationale indsats 

vedrørende habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne til EU-kommissionen hvert 6. år.  

I 2016-18 foretager Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) genkortlægning og 

tilstandsvurdering på alle arealer (lysåbne naturtyper og skovnaturtyper), og resultatet forventes at 

indgå i kommende basisanalyser for hvert enkelt område i 2019. 

Få adgang til MiljøGIS overvågningsdata fra basisanalysen her: 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=natura2000planer2h2014 

 

 

http://www.nst.dk/
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=natura2000planer2h2014
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2. Områdebeskrivelse 

Natura 2000-området har et areal på 5572 ha, hvoraf ca. 1.537 ha er statsejede skovarealer. Natura 

2000-området består af Habitatområde nr. H49 og Fuglebeskyttelsesområde nr. F34. Mod nord og 

vest er landskabet domineret af smeltevandssletter, mens det mod øst består af kraftigt kuperet 

morænelandskab og tunneldale. 

 

Natura 2000-området ligger ved israndslinien fra sidste istid og er præget af sammenhængende 

nåleskovsplantager afbrudt af store, åbne hede og indsande-arealer, som udgør størstedelen af 

områdets lysåbne natur og som har høj naturkvalitet. Størstedelen af områdets natur er 

fredskovspligtige skovarealer. På ådalsskrænterne i den østlige del findes store arealer med gammel 

og meget naturrig løvskov. I landskabets lavninger og dalsystemer er der hængesæks-natur og 

højmose-rester. I de udstrakte væld- og kærområder i den nordlige del udspringer en række mindre 

vandløb, der samles og bliver til Salten Å. 

 

I den sydlige del findes flere større søer, heraf mange klarvandede, kalk- og næringsfattige søer 

(lobeliesøer), og langt de fleste vandløb i området løber i udyrkede omgivelser og har generelt en 

god vandkvalitet. I kraft af sin størrelse og uforstyrrethed rummer området velegnede levesteder for 

områdets udpegede fugle- og habitatarter. 

 

De væsentligste naturforvaltningsmæssige opgaver i området knytter sig til fortsat sikring af 

levesteder for områdets udpegede arter samt sikring af en ekstensiv drift på de sammenhængende, 

lysåbne naturarealer for at forhindre tilgroning med høje urter og vedplanter. 

 

For en uddybende beskrivelse af Natura 2000-området, herunder præsentation af 

udpegningsgrundlaget for området, henvises til Natura 2000-planen. På SVANAs hjemmeside kan 

der også findes forklaring af begreber mv. 

 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-planer/planer/
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Figur 2: Kort over Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-området. 

 
Natura2000 område

Naturstyrelsens areal
 

 

Inden for området ejer Naturstyrelsen Velling Skov, Snabegård Skov, Palsgård Skov og Holpedal 

Hede i Gludsted Plantage. Størstedelen af skovarealerne i Velling Skov samt ca. 10 % af Snabegård 

Skov er omfattet af naturskovstrategien. Det betyder at der er udpeget 104 ha naturskov samt at 

yderligere 167 ha er under konvertering til naturskov senest i 2040. Naturskovarealerne er udlagt til 

forskellige former for naturnær drift, heraf en meget stor del til urørt skov. 

 

Arealer i Palsgård Skov og Velling Skov indgår i et EU-medfinansieret LIFE-projekt om højmose. 

Der foretages rydning og hævning af vandstand med henblik på at sikre og udvide arealet med 

højmose.  

 

Det store hede- og indlandsklitområde Kolpendal i Gludsted Plantage ejes ligeledes af 

Naturstyrelsen. 

 

Naturstyrelsen arealer i dette Natura 2000 område administreres af 2 enheder. NST Søhøjlandet 

administrerer arealer i Velling Skov og Snabegård Skov mens NST Midtjylland står for driften af 

Palsgård Skov og de dele af Gludsted Plantage der ligger i Natura 2000 området. Plejeplanen er 

derfor udarbejdet i fællesskab mellem de to enheder. 
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Tabel a: Kortlagte lysåbne naturtyper i plejeplanen 

Lysåbne naturtyper (ha) 
   naturtype Total 

7230 Rigkær 1,0 

4030 Tør hede 74,1 

6230 Surt overdrev 15,3 

7140 Hængesæk 5,3 

4010 Våd hede 26,7 

2320 Revling-indlandsklit 18,5 

7120 Nedbrudt højmose 32,7 

7150 Tørvelavning 0,4 

7220 Kildevæld 1,1 

7110 Højmose 2,9 

6410 Tidvis våd eng 2,2 

Hovedtotal 
 

180,0 

 

Desuden er der i udpegningsgrundlaget nævnt følgende arter, der forekommer, eller har potentiale 

til at kunne indfinde sig, i Naturstyrelsens dele af Natura 2000-området: 

 

 Bæklampret    (H49) 

 Stor vandsalamander   (H49) 

 Damflagermus  (H49) 

 Odder    (H49) 

 Blank seglmos  (H49) 

 Gul stenbræk  (H49) 

 Hvepsevåge (Y)  (F34) 

 Stor hornugle (Y)  (F34) 

 Natravn (Y)   (F34) 

 Isfugl (Y)   (F34) 

 Sortspætte (Y)  (F34) 

 Hedelærke (Y)  (F34) 

 Rødrygget tornskade (Y) (F34) 
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3. Status for gennemførelse og 
erfaringer fra 1. 
plejeplanperiode 

 

Plejeplanen for 1. planperiode omfattede mange plejetiltag bl.a. rydning af opvækst påca. 116 ha, 

afbrænding på ca. 110 ha hede- og klitarealer, græsning på ca. 121 ha, ca. 21 ha med slæt, lukning af 

grøfter på 28 ha, ophør med vedligehold af grøfter på 7 ha og rydning af bevoksning på 16 ha. 

Desuden skulle der etableres et nyt potentielt ynglevandhul for stor vandsalamander.  

Naturstyrelsen har gennemført en evaluering i form af en statusopgørelse og overvejelser om hvilke 

erfaringer, der kan drages af første planperiode.  Med baggrund i denne evaluering kan 

Naturstyrelsen konkludere, at de planlagte indsatser er gennemført i plejeperioden for 

Naturstyrelsens arealer og at disse indsatser har bidraget positivt til opfyldelse af Natura 2000-

planens målsætninger.   

Tabel b: Status for gennemførelse af plejeplanens mål for 1. planperiode 

2009-2015.  

Gennemførte 

indsatser (antal) 

66 Gennemførte 

indsatser (areal) 

159 ha 

Ikke-gennemførte 

indsatser (antal) 

0 Ikke-gennemførte 

indsatser (areal) 

0 ha 

 

 

Generelle bemærkninger og konkrete erfaringer i forhold til 1. generations 

plejeplanlægning 

Generelle bemærkninger 

Naturstyrelsen arealer i dette Natura 2000 område administreres af 2 enheder og derfor er 

plejeplanen udarbejdet i fællesskab med bidrag fra begge enheder.  
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Konkrete erfaringer 

Der er løbende udført rydning af opvækst på små næringsfattige højmoser, hængesække og 

tørvelavninger i Velling og Snabegård Skov. Rydningen foregår mest optimalt i vinterperioden med 

meget hård frost, da det så er muligt at gå på hængesække uden at gå igennem. Når det endelig er 

hård frost skal man sørge for, at få skovarbejdere allokeret til opgaven, så muligheden ikke går af 

hånde. Højmosearealerne og tørvelavningen kan ryddes i sommerperioden og indsatsen er typisk at 

trække nåletræer op manuelt eller nedskære birk. Det er muligt at øge vandstanden på nogle af 

højmosearealerne og dermed reducere tilgroningshastigheden med nål og birk.  

Langkær i Velling Skov har været ryddet for opvækst i 2010 men er nu igen under kraftig tilgroning 

med birk. Langkær er en del af et EU-LIFE projekt og det er meningen at vandstanden skal hæves på 

højmosefladen og opvæksten skal ryddes grundigt. Det anbefales, at skære birk ned med motorsav 

under sphagnumlaget og træde såret til med sphagnum sådan at rodhalsen ikke får lys og derved 

skyder igen. Den nedskårne birk kan efterlades på arealet, da det ikke repræsentere en væsentlig 

næringspulje.  

NST Søhøjlandet har mange meget kuperede naturarealer i Velling og Snabegård Skov, hvor det er 

meget svært at rydde opvækst. Naturstyrelsen har i de sidste år anvendt en mini-knuser der 

fjernstyres. Denne maskine er meget velegnet til at nulstillearealer og laver næsten ingen 

kørerskader på arealerne. Styrelsen har desuden gode erfaringer med at bruge maskinen til rydning 

af træopvækst og pudsning af ørnebregne på Himmelbjerget. Maskinen anvendes desuden med stor 

succes af NST Himmerland i Rebild Bakker til samme typer opgaver.   

Der er etableret et velegnet levested for stor vandsalamander i Snogemosen i Snabegård Plantage.  

På Boestmose i Palsgård Skov er vandstanden øget ved opstemning med flere træspunse i grøfterne. 

Der er foretaget gentagne rydninger af opvækst, især birk men også nål, både maskinelt og 

motormanuelt med kratrydder. Den maskinelle løsning har været begrænset af muligheden for at 

køre i områder med gamle stød efter ryddede bevoksninger, og i de blødeste områder.  

Det vurderes at, specielt birkeopvæksten, ser ud til at tiltage. Formodentligt grundet stødskydning 

samt yderligere frøspiring. Løbende rydningsindsats må derfor påregnes. 
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4. Mål og plejetiltag 

Figur 3: Oversigt over lysåbne naturtyper og planlagte indsatser i Natura 

2000-området  

 

Natura2000 område

Naturstyrelsens areal

Lysåbne habitatnaturtyper med planlagt indsats

Lysåbne habitatnaturtyper uden planlagt indsats
 

 

Plejeplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Natura 2000-planens målsætninger og 

adresserer konkret følgende områdespecifikke retningslinjer fra Natura 2000-planens 

indsatsprogram:  

 

 Naturstyrelsen vi særligt være opmærksom på naturtyperne indlandsklitter med revling, våd 

hede, tør hede, hængesæk, tørvelavning, kildevæld og bøg på mor med kristtorn. 
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 Naturstyrelsen vi have fokus på at bekæmpe invasive arter på indlandsklitter, tør hede og 

tidvis våd eng 

 Naturstyrelsen vil særligt være opmærksom på arten blank sejlmos. 

 

 

I dette afsnit beskrives Naturstyrelsens mål for de ovenstående lysåbne naturtyper og arter i denne 

planperiode. Der kan være flere mål for et givent areal med en naturtype, og det samme kan være 

tilfældet for en art. 

 

Desuden præsenteres de typer af plejetiltag, som Naturstyrelsen vil anvende på baggrund af 

Naturstyrelsens erfaringer og bedste viden om naturpleje, der blandt andet omtales i det vejledende 

indsatskatalog for N2000-plejeplanlægning for lysåbne naturtyper, Skov- og Naturstyrelsens 

Naturplejestrategi (1999), Naturstyrelsens plejebog om 'Græsning og høslæt i naturplejen', 

Naturstyrelsens plejebogsserie for henholdsvis overdrev, ferske enge, søer, strandenge, hede, mose, 

små vandhuller samt Naturstyrelsens Naturportal.  

 

På et areal kan der forekomme mere end én slags plejetiltag, ligesom der kan være fastlagt flere 

tiltag for en art.  

 

Arealtallene i tabellerne udtrykker Naturstyrelsens vurdering af omfanget af de enkelte plejetiltag, 

der vil blive gennemført i plejeplanens periode. I naturplejearket der ligger som bilag til 

driftsplanen fremgår Naturstyrelsens vurdering af plejebehovet for de løbende samt enkeltstående 

plejetiltag, herunder med en angivelse af lokaliteten, en prioritering af tidsfølgen på plejetiltagene, 

naturtilstanden og plejebehovet.  

 

 

Plejemål og plejetiltag for lysåbne naturtyper 

Der vil på de lysåbne naturtyper i dette Natura 2000-område blive foretaget løbende pleje, med 

henblik på opretholdelse af naturtypen bl.a. i form af rydning af opvækst på ca. 95 ha, afbrænding 

på ca. 13 ha og græsning på ca. 47 ha jf. nedenstående skema. 

 

Der foretages endvidere enkeltstående indgreb bl.a. i form af opsætning af nye hegn på 13 ha, 

lukning af grøfter på 12 ha, rydning af bevoksning på ca. 1 ha og endelig opsætning af 

færdselsregulering et sted hvor en tørvelavning er påvirket af publikum.  

 

Der planlægges at blive konverteret 2,8 ha kortlagt nedbrudt højmose til udvikling mod aktiv 

højmose ved naturpleje, samtidig planlægges for udvikling af15 ha ny lysåben habitatnatur i Natura 

2000 området.  
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Tabel e: Plejemål for lysåbne naturtyper 

Målsatte habitatnaturtyper (ha) 
       Naturtype Målsætning Total 

Eksisterende 
habitatnatur 

4030 Tør hede Sikring af naturtypen 19,3 

      Naturtypebevarende pleje 17,0 

  7140 Hængesæk Sikring af naturtypen 5,1 

      Naturtypebevarende pleje 1,2 

  2320 Revling-
indlandsklit 

Sikring af naturtypen 18,5 

      Naturtypebevarende pleje 13,7 

  4010 Våd hede Sikring af naturtypen 7,3 

      Naturtypebevarende pleje 7,2 

  7150 Tørvelavning Sikring af naturtypen 0,4 

      Naturtypebevarende pleje 0,1 

      Afhjælpning af negative fysiske 
påvirkninger 

0,1 

  6230 Surt overdrev Sikring af naturtypen 15,3 

      Naturtypebevarende pleje 14,3 

  7230 Rigkær Sikring af naturtypen 1,0 

      Naturtypebevarende pleje 0,2 

      Forbedring af hydrologi 0,2 

  7120 Nedbrudt 
højmose 

Sikring af naturtypen 32,7 

      Naturtypebevarende pleje 18,9 

      Forbedring af hydrologi 5,5 

      Udvikling mod 7110 Højmose 2,8 

  7220 Kildevæld Sikring af naturtypen 1,1 

      Naturtypebevarende pleje 0,4 

  7110 Højmose Sikring af naturtypen 2,9 

      Naturtypebevarende pleje 2,9 

      Forbedring af hydrologi 1,3 

  6410 Tidvis våd eng Sikring af naturtypen 2,2 

      Naturtypebevarende pleje 2,2 

      Forbedring af hydrologi 2,2 

Potentiel 
habitatnatur 

9997 Ikke specificeret Sikring af naturtypen 1,0 

      Naturtypebevarende pleje 1,0 

      Forbedring af hydrologi 5,6 

      Afhjælpning af negative fysiske 
påvirkninger 

0,5 

      Udvikling mod 7110 Højmose 0,5 

      Udvikling mod 7220 Kildevæld 0,5 

      Udvikling mod 7230 Rigkær 0,5 

      Udvikling mod 7140 Hængesæk 0,3 
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      Udvikling mod 6230 Surt overdrev 2,3 

      Udvikling mod 4010 Våd hede 2,0 

      Udvikling mod 6410 Tidvis våd 
eng 

5,4 

      Udvikling mod 7240 Hængesæk 0,7 

 

 

Tabel f: Planlagte løbende plejetiltag af hensyn til lysåbne naturtyper 

Areal omfattet af indsatsen (ha) 
   

     Naturtype Plejetiltag 

Omfattet af 
eksisterende 
planlægning Total 

Eksisterende 
habitatnatur 

4030 Tør hede Ingen indsats i 
planperioden 

Eksisterende 0,0 

      Rydning af opvækst Eksisterende 19,3 

      Afbrænding Eksisterende 12,8 

      Græsning Eksisterende 1,7 

        Nyt 1,9 

  7140 Hængesæk Rydning af opvækst Eksisterende 5,1 

  2320 Revling-
indlandsklit 

Rydning af opvækst Eksisterende 18,5 

      Græsning Eksisterende 12,2 

  4010 Våd hede Rydning af opvækst Eksisterende 7,3 

      Græsning Eksisterende 5,1 

  7150 Tørvelavning Rydning af opvækst Eksisterende 0,4 

  6230 Surt overdrev Ingen indsats i 
planperioden 

Eksisterende 0,0 

      Rydning af opvækst Eksisterende 2,6 

      Græsning Eksisterende 12,7 

      Slåning - d.v.s. uden 
fjernelse af det afslåede 

Eksisterende 2,6 

  7230 Rigkær Rydning af opvækst Eksisterende 0,6 

      Græsning Eksisterende 0,3 

        Nyt 0,2 

  7120 Nedbrudt 
højmose 

Rydning af opvækst Eksisterende 29,9 

      Græsning Nyt 2,8 

  7220 Kildevæld Ingen indsats i 
planperioden 

Eksisterende 1,1 

      Græsning Nyt 0,1 

  7110 Højmose Rydning af opvækst Eksisterende 2,9 

      Græsning Nyt 0,9 

      Bekæmpelse af andre 
problemarter 

Nyt 0,0 
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  6410 Tidvis våd eng Rydning af opvækst Eksisterende 2,2 

      Græsning Nyt 2,2 

Potentiel 
habitatnatur 

9997 Ikke specificeret Rydning af opvækst Eksisterende 0,8 

        Nyt 2,6 

      Græsning Eksisterende 0,4 

        Nyt 8,0 

      Bekæmpelse af andre 
problemarter 

Eksisterende 0,1 

      Slæt - d.v.s. med fjernelse 
af det afslåede 

Eksisterende 1,8 

I tabel f  er der en opdeling i to kategorier "Eksisterende" og " Nyt ": 

 ”Eksisterende”: Kategorien dækker over de tilfælde, hvor det pågældende plejetiltag allerede er omfattet af den 

eksisterende driftsforvaltning eller hvor det fremgår af eksisterende driftsplaner og lignende, at plejetiltaget vil 

blive gennemført i plejeplanperioden.  

 ”Nyt”: Kategorien omfatter de tiltag, der alene gennemføres for at opfylde målene i N2000-planerne for 2016-

2021. 

 

Tabel g: Planlagte enkeltstående plejetiltag af hensyn til lysåbne naturtyper 

Areal omfattet af indsatsen (ha) 
   

     Naturtype Plejetiltag 

Omfattet af 
eksisterende 
planlægning Total 

Eksisterende 
habitatnatur 

4030 Tør hede Hegning Eksisterende 1,7 

        Nyt 1,9 

  7140 Hængesæk Aktiv lukning af dræn og 
grøfter 

Eksisterende 0,4 

  7150 Tørvelavning Færdselsregulering ved 
skiltning 

Eksisterende 0,1 

  6230 Surt overdrev Hegning Eksisterende 2,6 

  7230 Rigkær Aktiv lukning af dræn og 
grøfter 

Nyt 0,2 

      Hegning Nyt 0,2 

  7120 Nedbrudt 
højmose 

Aktiv lukning af dræn og 
grøfter 

Eksisterende 2,7 

        Nyt 2,8 

      Hegning Nyt 2,8 

  7220 Kildevæld Hegning Nyt 0,1 

  7110 Højmose Aktiv lukning af dræn og 
grøfter 

Nyt 0,9 

      Hegning Nyt 0,9 

  6410 Tidvis våd eng Aktiv lukning af dræn og 
grøfter 

Nyt 2,2 

      Hegning Nyt 2,2 
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Potentiel 
habitatnatur 

9997 Ikke specificeret Aktiv lukning af dræn og 
grøfter 

Eksisterende 4,9 

        Nyt 0,8 

      Hegning Eksisterende 0,4 

        Nyt 8,0 

      Etablering af 
vandhuller/søer 

Nyt 0,0 

      Rydning af bevoksning Nyt 1,3 

I tabel g er der en opdeling i to kategorier "Eksisterende" og " Nyt ": 

 ”Eksisterende”: Kategorien dækker over de tilfælde, hvor det pågældende plejetiltag allerede er omfattet af den 

eksisterende driftsforvaltning eller hvor det fremgår af eksisterende driftsplaner og lignende, at plejetiltaget vil 

blive gennemført i plejeplanperioden.  

 ”Nyt”: Kategorien omfatter de tiltag, der alene gennemføres for at opfylde målene i N2000-planerne for 2016-

2021. 

 

 

Plejemål og plejetiltag for arter 

Som hovedregel vil arterne på udpegningsgrundlaget have gavn af plejetiltagene for naturtyperne i 

de områder som arten er eller potentielt kan blive tilknyttet. Disse plejetiltag fremgår af tabel f og g.  

 

Naturstyrelsen planlægger ikke yderligere indsats for arterne end de plejetiltag, der er oplyst under 

plejeplanerne for de lysåbne naturtyper. 

  

Ændring af naturtype 

Nogle af Natura 2000-områdets arealer uden habitatnatur skal udvikle sig til naturtyper på sigt, og 

udvalgte arealer med eksisterende naturtyper skal blive til andre naturtyper end dem, der 

forekommer i dag. Tabellerne j og k viser, hvad periodens indsats forventes at betyde for de enkelte 

naturtypers udvikling på lang sigt. 

 

Tabel j: Planlagte udvidelser af naturtyper 

Udvidelse af naturtyper (ha) 
 Målsætning Total 

Udvikling mod 7110 Højmose 3,2 

Udvikling mod 7220 Kildevæld 0,5 

Udvikling mod 7230 Rigkær 0,5 

Udvikling mod 7140 Hængesæk 0,3 

Udvikling mod 6230 Surt overdrev 2,3 

Udvikling mod 4010 Våd hede 2,0 

Udvikling mod 6410 Tidvis våd eng 5,4 

Udvikling mod 7240 Hængesæk 0,7 

 

 

Tabel k: Planlagte konverteringer til anden naturtype 

Konvertering af naturtyper (ha) 
   Naturtype Total 

7120 Nedbrudt højmose 2,8 

 

Der planlægges således for en samlet udvidelse af naturtype arealet på 15 ha. Nedbrudt højmose 

konverteres mod aktiv højmose ved naturpleje.   
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Forventningen til den samlede indsats 

Den samlede indsats for naturtyper og arter på styrelsens arealer forventes at medføre, at: 

 arealer og tilstand af naturtyper og levesteder i tilstandsklasse I og II er stabil eller i fremgang, 

ligeledes stabil eller i fremgang er det samlede areal med naturtyper eller levesteder, hvis de 

naturgivne forhold tillader det 

 udviklingen i tilstanden er i fremgang for naturtyper og arter, således at der på sigt opnås 

tilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det 

 tilstanden og det samlede areal af levestederne for de udpegende ynglefugle og øvrige arter 

uden tilstandsvurderingssystem, stabiliseres eller øges  

 tilstanden og det samlede areal af levestederne for arterne hvepsevåge, natravn, sortspætte, 

stor hornugle, rødrygget tornskade, isfugl og hedelærke sikres eller øges.  
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Bilag 

Bilag 1: Resumé af plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-

område N53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov  

 

Natura 2000-området har et areal på 5572 ha, hvoraf ca. 1.537 ha er statsejede skovarealer. Natura 

2000-området består af Habitatområde nr. H49 og Fuglebeskyttelsesområde nr. F34. Mod nord og 

vest er landskabet domineret af smeltevandssletter, mens det mod øst består af kraftigt kuperet 

morænelandskab og tunneldale. 

 

Natura 2000-området ligger ved israndslinien fra sidste istid og er præget af sammenhængende 

nåleskovsplantager afbrudt af store, åbne hede og indsande-arealer, som udgør størstedelen af 

områdets lysåbne natur og som har høj naturkvalitet. Størstedelen af områdets natur er 

fredskovspligtige skovarealer. På ådalsskrænterne i den østlige del findes store arealer med gammel 

og meget naturrig løvskov. I landskabets lavninger og dalsystemer er der hængesæks-natur og 

højmose-rester. I de udstrakte væld- og kærområder i den nordlige del udspringer en række mindre 

vandløb, der samles og bliver til Salten Å. 

 

I den sydlige del findes flere større søer, heraf mange klarvandede, kalk- og næringsfattige søer 

(lobeliesøer), og langt de fleste vandløb i området løber i udyrkede omgivelser og har generelt en 

god vandkvalitet. I kraft af sin størrelse og uforstyrrethed rummer området velegnede levesteder for 

områdets udpegede fugle- og habitatarter. 

 

De væsentligste naturforvaltningsmæssige opgaver i området knytter sig til fortsat sikring af 

levesteder for områdets udpegede arter samt sikring af en ekstensiv drift på de sammenhængende, 

lysåbne naturarealer for at forhindre tilgroning med høje urter og vedplanter. 

 

For en uddybende beskrivelse af Natura 2000-området, herunder præsentation af 

udpegningsgrundlaget for området, henvises til Natura 2000-planen. På SVANAs hjemmeside kan 

der også findes forklaring af begreber mv. 

 

Inden for området ejer Naturstyrelsen Velling Skov, Snabegård Skov, Palsgård Skov og Holpedal 

Hede i Gludsted Plantage. Størstedelen af skovarealerne i Velling Skov samt ca. 10 % af Snabegård 

Skov er omfattet af naturskovstrategien. Det betyder at der er udpeget 104 ha naturskov samt at 

yderligere 167 ha er under konvertering til naturskov senest i 2040. Naturskovarealerne er udlagt til 

forskellige former for naturnær drift, heraf en stor del til urørt skov. Det store hede- og 

indlandsklitområde Kolpendal i Gludsted Plantage ejes ligeledes af Naturstyrelsen. 

 

Arealer i Palsgård Skov og Velling Skov indgår i et EU-medfinansieret LIFE-projekt om højmose. 

Der foretages rydning og hævning af vandstand med henblik på at sikre og udvide arealet med 

højmose.  

 

Naturstyrelsen arealer i dette Natura 2000 område administreres af 2 enheder. NST Søhøjlandet 

administrerer arealer i Velling Skov og Snabegård Skov mens NST Midtjylland står for driften af 

Palsgård Skov og de dele af Gludsted Plantage der ligger i Natura 2000 området. Plejeplanen er 

derfor udarbejdet i fællesskab mellem de to enheder. 

 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-planer/planer/
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Tabel I: Kortlagte lysåbne naturtyper i plejeplanen 

Lysåbne naturtyper (ha) 
   naturtype Total 

7230 Rigkær 1,0 

4030 Tør hede 74,1 

6230 Surt overdrev 15,3 

7140 Hængesæk 5,3 

4010 Våd hede 26,7 

2320 Revling-indlandsklit 18,5 

7120 Nedbrudt højmose 32,7 

7150 Tørvelavning 0,4 

7220 Kildevæld 1,1 

7110 Højmose 2,9 

6410 Tidvis våd eng 2,2 

Hovedtotal 
 

180,0 

 

Desuden er der i udpegningsgrundlaget nævnt følgende arter, der forekommer, eller har potentiale 

til at kunne indfinde sig, i Naturstyrelsens dele af Natura 2000-området: 

 

 Bæklampret    (H49) 

 Stor vandsalamander   (H49) 

 Damflagermus  (H49) 

 Odder    (H49) 

 Blank seglmos  (H49) 

 Gul stenbræk  (H49) 

 Hvepsevåge (Y)  (F34) 

 Stor hornugle (Y)  (F34) 

 Natravn (Y)   (F34) 

 Isfugl (Y)   (F34) 

 Sortspætte (Y)  (F34) 

 Hedelærke (Y)  (F34) 

 Rødrygget tornskade (Y) (F34) 

  

Plejeplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Natura 2000-planens målsætninger og 

adresserer konkret følgende områdespecifikke retningslinjer fra Natura 2000-planens 

indsatsprogram:  

 Naturstyrelsen vi særligt være opmærksom på naturtyperne indlandsklitter med revling, våd 

hede, tør hede, hængesæk, tørvelavning, kildevæld og bøg på mor med kristtorn. 

 Naturstyrelsen vi have fokus på at bekæmpe invasive arter på indlandsklitter, tør hede og 

tidvis våd eng 

 Naturstyrelsen vil særligt være opmærksom på arten blank sejlmos. 

 

Indsats for de lysåbne naturtyper 

I det følgende angives Naturstyrelsens planlagte indsats for de lysåbne naturtyper på 

udpegningsgrundlaget. Indsatsen er beskrevet i de følgende tabeller.  
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Tabel II: Plejemål for lysåbne naturtyper 

Målsatte habitatnaturtyper (ha) 
       Naturtype Målsætning Total 

Eksisterende 
habitatnatur 

4030 Tør hede Sikring af naturtypen 19,3 

      Naturtypebevarende pleje 17,0 

  7140 Hængesæk Sikring af naturtypen 5,1 

      Naturtypebevarende pleje 1,2 

  2320 Revling-
indlandsklit 

Sikring af naturtypen 18,5 

      Naturtypebevarende pleje 13,7 

  4010 Våd hede Sikring af naturtypen 7,3 

      Naturtypebevarende pleje 7,2 

  7150 Tørvelavning Sikring af naturtypen 0,4 

      Naturtypebevarende pleje 0,1 

      Afhjælpning af negative fysiske 
påvirkninger 

0,1 

  6230 Surt overdrev Sikring af naturtypen 15,3 

      Naturtypebevarende pleje 14,3 

  7230 Rigkær Sikring af naturtypen 1,0 

      Naturtypebevarende pleje 0,2 

      Forbedring af hydrologi 0,2 

  7120 Nedbrudt 
højmose 

Sikring af naturtypen 32,7 

      Naturtypebevarende pleje 18,9 

      Forbedring af hydrologi 5,5 

      Udvikling mod 7110 Højmose 2,8 

  7220 Kildevæld Sikring af naturtypen 1,1 

      Naturtypebevarende pleje 0,4 

  7110 Højmose Sikring af naturtypen 2,9 

      Naturtypebevarende pleje 2,9 

      Forbedring af hydrologi 1,3 

  6410 Tidvis våd eng Sikring af naturtypen 2,2 

      Naturtypebevarende pleje 2,2 

      Forbedring af hydrologi 2,2 

Potentiel 
habitatnatur 

9997 Ikke specificeret Sikring af naturtypen 1,0 

      Naturtypebevarende pleje 1,0 

      Forbedring af hydrologi 5,6 

      Afhjælpning af negative fysiske 
påvirkninger 

0,5 

      Udvikling mod 7110 Højmose 0,5 

      Udvikling mod 7220 Kildevæld 0,5 

      Udvikling mod 7230 Rigkær 0,5 

      Udvikling mod 7140 Hængesæk 0,3 
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      Udvikling mod 6230 Surt overdrev 2,3 

      Udvikling mod 4010 Våd hede 2,0 

      Udvikling mod 6410 Tidvis våd 
eng 

5,4 

      Udvikling mod 7240 Hængesæk 0,7 

 

Tabel III: Planlagte løbende plejetiltag for lysåbne naturtyper 

Areal omfattet af indsatsen (ha) 
   

     Naturtype Plejetiltag 

Omfattet af 
eksisterende 
planlægning Total 

Eksisterende 
habitatnatur 

4030 Tør hede Ingen indsats i 
planperioden 

Eksisterende 0,0 

      Rydning af opvækst Eksisterende 19,3 

      Afbrænding Eksisterende 12,8 

      Græsning Eksisterende 1,7 

        Nyt 1,9 

  7140 Hængesæk Rydning af opvækst Eksisterende 5,1 

  2320 Revling-
indlandsklit 

Rydning af opvækst Eksisterende 18,5 

      Græsning Eksisterende 12,2 

  4010 Våd hede Rydning af opvækst Eksisterende 7,3 

      Græsning Eksisterende 5,1 

  7150 Tørvelavning Rydning af opvækst Eksisterende 0,4 

  6230 Surt overdrev Ingen indsats i 
planperioden 

Eksisterende 0,0 

      Rydning af opvækst Eksisterende 2,6 

      Græsning Eksisterende 12,7 

      Slåning - d.v.s. uden 
fjernelse af det afslåede 

Eksisterende 2,6 

  7230 Rigkær Rydning af opvækst Eksisterende 0,6 

      Græsning Eksisterende 0,3 

        Nyt 0,2 

  7120 Nedbrudt 
højmose 

Rydning af opvækst Eksisterende 29,9 

      Græsning Nyt 2,8 

  7220 Kildevæld Ingen indsats i 
planperioden 

Eksisterende 1,1 

      Græsning Nyt 0,1 

  7110 Højmose Rydning af opvækst Eksisterende 2,9 

      Græsning Nyt 0,9 

      Bekæmpelse af andre 
problemarter 

Nyt 0,0 

  6410 Tidvis våd eng Rydning af opvækst Eksisterende 2,2 
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      Græsning Nyt 2,2 

Potentiel 
habitatnatur 

9997 Ikke specificeret Rydning af opvækst Eksisterende 0,8 

        Nyt 2,6 

      Græsning Eksisterende 0,4 

        Nyt 8,0 

      Bekæmpelse af andre 
problemarter 

Eksisterende 0,1 

      Slæt - d.v.s. med fjernelse 
af det afslåede 

Eksisterende 1,8 

 

Tabel IV: Planlagte enkeltstående plejetiltag for lysåbne naturtyper 

Areal omfattet af indsatsen (ha) 
   

     Naturtype Plejetiltag 

Omfattet af 
eksisterende 
planlægning Total 

Eksisterende 
habitatnatur 

4030 Tør hede Hegning Eksisterende 1,7 

        Nyt 1,9 

  7140 Hængesæk Aktiv lukning af dræn og 
grøfter 

Eksisterende 0,4 

  7150 Tørvelavning Færdselsregulering ved 
skiltning 

Eksisterende 0,1 

  6230 Surt overdrev Hegning Eksisterende 2,6 

  7230 Rigkær Aktiv lukning af dræn og 
grøfter 

Nyt 0,2 

      Hegning Nyt 0,2 

  7120 Nedbrudt 
højmose 

Aktiv lukning af dræn og 
grøfter 

Eksisterende 2,7 

        Nyt 2,8 

      Hegning Nyt 2,8 

  7220 Kildevæld Hegning Nyt 0,1 

  7110 Højmose Aktiv lukning af dræn og 
grøfter 

Nyt 0,9 

      Hegning Nyt 0,9 

  6410 Tidvis våd eng Aktiv lukning af dræn og 
grøfter 

Nyt 2,2 

      Hegning Nyt 2,2 

Potentiel 
habitatnatur 

9997 Ikke specificeret Aktiv lukning af dræn og 
grøfter 

Eksisterende 4,9 

        Nyt 0,8 

      Hegning Eksisterende 0,4 

        Nyt 8,0 

      Etablering af 
vandhuller/søer 

Nyt 0,0 
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      Rydning af bevoksning Nyt 1,3 

I tabel III og IV  er der en opdeling i to kategorier "Eksisterende" og " Nyt ": 

 ”Eksisterende”: Kategorien dækker over de tilfælde, hvor det pågældende plejetiltag allerede er omfattet af den 

eksisterende driftsforvaltning eller hvor det fremgår af eksisterende driftsplaner og lignende, at plejetiltaget vil 

blive gennemført i plejeplanperioden.  

 ”Nyt”: Kategorien omfatter de tiltag, der alene gennemføres for at opfylde målene i N2000-planerne for 2016-

2021. 

 

Tabel V: Planlagte udvidelser af naturtyper 

Udvidelse af naturtyper (ha) 
 Målsætning Total 

Udvikling mod 7110 Højmose 3,2 

Udvikling mod 7220 Kildevæld 0,5 

Udvikling mod 7230 Rigkær 0,5 

Udvikling mod 7140 Hængesæk 0,3 

Udvikling mod 6230 Surt overdrev 2,3 

Udvikling mod 4010 Våd hede 2,0 

Udvikling mod 6410 Tidvis våd eng 5,4 

Udvikling mod 7240 Hængesæk 0,7 

 

Tabel VI: Planlagte konverteringer af naturtyper 

Konvertering af naturtyper (ha) 
   Naturtype Total 

7120 Nedbrudt højmose 2,8 

 

Særlig indsats for arter 

Som hovedregel vil arterne på udpegningsgrundlaget have gavn af plejetiltagene for naturtyperne i 

de områder som arten er eller potentielt kan blive tilknyttet.  

 

Naturstyrelsen planlægger ikke yderligere indsats for arterne end de plejetiltag, der er oplyst under 

plejeplanerne for de lysåbne naturtyper. 

 

Forventningen til den samlede indsats 

Den samlede indsats for naturtyper og arter på styrelsens arealer forventes at medføre, at: 

 arealer og tilstand af naturtyper og levesteder i tilstandsklasse I og II er stabil eller i fremgang, 

ligeledes stabil eller i fremgang er det samlede areal med naturtyper eller levesteder, hvis de 

naturgivne forhold tillader det 

 udviklingen i tilstanden er i fremgang for naturtyper og arter, således at der på sigt opnås 

tilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det 

 tilstanden og det samlede areal af levestederne for de udpegende ynglefugle og øvrige arter 

uden tilstandsvurderingssystem, stabiliseres eller øges  

 tilstanden og det samlede areal af levestederne for arterne hvepsevåge, natravn, sortspætte, 

stor hornugle, rødrygget tornskade, isfugl og hedelærke sikres eller øges.  
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