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Tiltagene prioriteres efter en 3 trinsskala:

1: Tiltag der gennemføres inden for den første 5-6 årige periode

2: Tiltag der gennemføres inden for planperioden (15 år)

3: Tiltag der gennemføres hvis der kan opnås finansiering hertil Tiltag der følger af Natura 2000 plejeplaner
Områdenavn Tema Hektare Prioritering 

af tiltag 
(skala 1-3)

Planlagte tiltag for perioden 

Stråsøkomplekset Naturpleje 52,64 1 Afdeling 1031bd. Rydning af bjergfyr på hede ved Nr. Tang. Bringes i overensstemmelse med § 3. Hegnes og græsses efterfølgende. To Løvtræhegn brydes op.

Stråsøkomplekset Naturpleje 20,12 3 Afdeling 1012f Nr Vosborg Hede. Rydning af den sidste rest af bjergfyr. Den er fredet og N2000

Stråsøkomplekset Landskab 1,85 1
Afdeling 1383a. Rydning af bjergfyr og rødgran, for at skabe sammenhæng til de omkringliggende åbne hede og slettearealer samt frilægge ådalen for træopvækst. 
Arealet hegnes sammen med eksisterende fenne på naboarealer og græsses efterfølgende.  

Stråsøkomplekset Landskab 3,23 1
Afdeling 1348ed. Rydning af nåletræsbevoksning (NOB, NGR, OMO) og mindre krat, der ligger i ådalen og skærmer det ellers åbne landskab. Hegnes og inddrages i 
græsning med hede i afdeling 1342a

Stråsøkomplekset Landskab 3,00 1
Afdeling 1110b og 1121b . Afdrift af rødgranbevoksning der er plantet helt ned til åen. Dermed frilægges ådalen for nåletræsbevoksning og fårefolden bliver synlig i 
landskabet. Der skabes tillige sammenhæng til hedearealer mod syd og nord. Arealet knuses og hegnes sammen med hegn i afdeling 1121. 

Stråsøkomplekset Landskab 27 1
Afdeling 1157f, 1158 og 1159 afdrift af nåletræsbevoksning (RGR, OMO) på dårlig bonitet på indlandsklitter. Arealet udvikles mod hede, knuses efterfølgende og plejes 
med græsning hvis behov. Formål er at fremhæve landskab, forbinde heder mod nordvest, øst og syd (Stolbjerg)

Stråsøkomplekset Naturpleje 3 1 Afdeling 1160. Rydning af træopvækst af bjergfyr på hede. Bringes i overensstemmelse med § 3

Stråsøkomplekset Landskab 0,59 1
Afdeling 1161p. Afdrift af hugstmodent sitkagran omkring mindre skovsø, hvorved søen kan opleves fra vejen og indgå i åbent hedelandskab. Opvækst af nåletræ ryddes 
efterfølgende efter behov.

Stråsøkomplekset Naturpleje 16,13 1 Afdeling 1177a.  Rydning af træopvækst af bjergfyr på hede med enebær. Bringes i overensstemmelse med fredning og § 3 

Stråsøkomplekset Naturpleje 8,13 1
Afdeling 1179bc (nord for vej). Afdrift af hugstmoden nåletræsbevoksning (OMO, LÆR, SKF). Det er plantet på fredet hede. Bringes i overensstemmelse med fredning fra 
1946.

Stråsøkomplekset Naturpleje 15,47 2
Afdeling 1179a. (Syd for vej).  Afdrift af hugstmoden nåletræsbevoksning (ÆGR, RGR). Det er plantet på fredet hede. Bringes i overensstemmelse med fredning fra 1946.

Stråsøkomplekset Naturpleje 23 2
Afdeling 1178. Rydning af hvad der enten er massiv ældre tilplantning med bjergfyr eller træopvækst af bjergfyr på fredet hede. Bringes i overensstemmelse med fredning 
fra 1946.

Stråsøkomplekset Naturpleje 18,96 1
Afdeling 1144 og 1145.  Bringes i overensstemmelse med § 3. Rydning af striber af bjergfyr på hede (ca 50 procent af arealet) dermed etableres mulighed for udvikling af 
spændende natur med spredte våde områder. Det vil dog fortsat give problem med tilgroning.  

Stråsøkomplekset Naturpleje 13,04 1 Afdeling 1152b. Rydning af træopvækst af bjergfyr på fredet hede 

Stråsøkomplekset Naturpleje 11 1
Afdeling 1169a og 1170abe. Syd for maskincentralen. Etablering af ny natur - vådområdeprojekt. Rydning af nåletræsbevoksning (RGR,BFJ, OMO, FBF) på dårlig 
bonitet. Lave naturlig hydrologi ved grøftelukning. Etablering af en sø tidvis temporær, med klitøer, lave en dæmning, stabilisering af vej. Kommer naturligt til at hænge 
sammen med søer nord for.

Stråsøkomplekset Naturpleje 10,13 1 Afdeling 1588ae. Rydning af træopvækst af bjergfyr på enebær hede, hele afdelingen ryddes, men kun delvis § 3

Stråsøkomplekset Landskab 1,13 1
Afdeling 1340d. Afdrift af mindre solitært beliggende rødgranbevoksning i Lilleådalen. Dermed frilægges ådalen for skærmende bevoksning. Arealet er erhvervet med det 
formål.

Stråsøkomplekset Landskab 7,91 2 Afdeling1339de, 1344c, 1347. Ældre vildtagre nord for Fuglsangvej overgår til slette med mulighed for udvikling til hede på sigt. De er bortforpagtet

Stråsøkomplekset Landskab 9,14 1
Afdeling 1593. Ny Natur (Filsøprojektet). Afdrift af planteskole bevoksninger, Ejendom erhvervet i 2008 som led i vådområdeprojekt. Formål at etablere et sammen 
hængende natur område på begge sider af Madum Å, med udvikling af naturtyperne våd eng i dalbunden og tør hede op af skrænterne, der knyttes sammen med Sdr. 
Vosborg Hede mod nord. Grøfter lukkes og der etableres græsning

Stråsøkomplekset Andet 1,5 1 Afdeling 1582cd (del af begge). Ny Natur (Filsøprojektet).Etablering af sø
Stråsøkomplekset Naturpleje 7,9 3 Afdeling 1583c, 1587g, 1593o. (Filsøprojektet). Etablering af ny græsning 
Stråsøkomplekset Naturpleje 6,5 1 Afdeling 1593a. (Filsøprojektet) Etablering af ny græsning

Stråsøkomplekset Landskab 1,68 1
Afdeling  1422de. Afdrift af Sitkagranbevoksning, der ligger som en prop i ellers åben landskile, som Fejsømose danner på tværs af skoven. Arealet udvikles mod mose. 
Opvækst af birk ryddes efterfølgende efter behov

Stråsøkomplekset Naturpleje 7,47 2
Afdeling 1029ac (Paradiset). Etablering af ny natur til biodiversitetsformål. Nåletræbevoksning (RGR, ÆGR) ryddes ved modenhed, Eg i litra f bevares. Der etableres af 
naturlig hydrologi ved lukning af grøfter.  Arealet henligges til naturlig succession, forventet træbevokset sumpskov, ikke lysåben natur da der vil ske en naturlig tilgroning 
især med pil. Området er meget vådt og gennemgrøftet, skovdyrkning er ikke rationel

Stråsøkomplekset Naturpleje 0,32 3
Afdeling  1049e og 1406h 1585c. Søerne gennemgås med henblik på at vurdere eventuel forbedring af struktur. Eventuelle forbedringstiltag (Fjernelse af opvækst, 
udjævning af skrænter, fjernelse af øer m.m) gennemføres.

Stråsøkomplekset Naturpleje 4,70 1 Afdeling 1587g. Ny natur. Slette, der skal udvikles mod hede for at skabe sammenhæng til omkring liggende heder, hegnes og græsses efterfølgende.
Stråsøkomplekset Naturpleje 2 2 Afdeling 1024e. Tynding i tilgroet § 3 mose, Egetræsbælte afdeling 1027b fjernes en tredjedel ved kraftig tynding, der skabes skabe sammenhæng til hede 
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Områdenavn Tema Hektare Prioritering 
af tiltag 

(skala 1-3)

Planlagte tiltag for perioden 

Stråsøkomplekset Landskab 1,7 2
Afdeling 1554b. Der foretages kraftig hugst af et egeløvtræsbælte, der nu danner en visuel barriere i landskabet mellem to heder; Østersande Hede, som er Natura 2000, 
og Bjerghøj Hede

Stråsøkomplekset Naturpleje 0,4 3 Afdeling 1503k,1517e, 1570e. Rydning af opvækst omkring sø.
Brunkulslejerne Naturpleje 0,83 1 Afdeling 1776 d. Troldhede Brunkulsleje. Rydning af selvsåede træer og buske i et moseområde, der igangsættes efterfølgende ny græsning.
Brunkulslejerne Skov 1 Der foretages en kortlægning af særlige træer til bevaring og foretages udrensning i forsøgsplantningerne fra 1969 i Troldhede Brunkulsleje.

Brunkulslejerne Friluftsliv 3
I den nordlige del af TroldhedeBrunkulsleje, ved Vorgod Å, er der mulighed for at etablere en kanoplads eller lignende i tilknytning til parkeringspladsen, såfremt der er et 
lokalt ønske og initiativ til samarbejde om dette.

Brunkulslejerne Andet 1 Ahlergaarde Leje kan overvejes afhændet
Brunkulslejerne Andet 1 Adgang til Nr. Vium Brunkulsleje afklares
Skårmose og Ølgryde 
plantager

Naturpleje 11,47 1
Afdeling 1235h, 1234fd. Det overvejes at etablere vinterkvarter til enhedens kvæg på slette og hedearealerne i tilknytning til driftsbygningerne på Trækris. Arealerne 
hegnes og græsses fremover med henblik på at holde arealerne lysåbne på sigt.

Skårmose og Ølgryde 
plantager

Skov 1,59 3 Afdeling 1230h. Slette tilplantes i hht skovudviklingstype med bøg på sigt

Skårmose og Ølgryde 
plantager

Skov 2,02 3 Afdeling 1214b. Slette tilplantes i hht skovudviklingstype med bøg på sigt

Husby Plantage Landskab 73,57 2 Afdeling 2757, 2758, 2755 og eventuelt 2754. Rydning af bevoksninger med bjergfyr for at sammenbinde hedearealer, spredte egetræer ryddes ikke
Husby Plantage Landskab 122,24 1 Afdeling 2784, 2785 (naturareal rydde opvækst), 2786 og 2810. Rydning bjergfyr bevoksninger og efterfølgende knusning på afblæsningsfladen af parabelklitten 

Husby Plantage Landskab 11,95 2 Afdeling 2836. Rydning af markante klitformationer for bjergfyr vest for Bøgnbjerg

Husby Plantage Naturpleje 31 1 Afdeling 2904 del af a og b. Mulighederne for opstart af ny græsning af engarealerne undersøges 

Husby Plantage Landskab 29,22 2 Afdelingerne 2763, 2764, 2765 og del af 2762b. Etablering af en åben græsningsskov overvejes i de skovbevoksninger, der støder op til de de engarealer, hvor der 
opstartes græsning ved at hegne skov- og engarealet sammen. Bevoksningerne tyndes og grøfter lukkes

Husby Plantage Naturpleje 11,72 1 Afdeling 2786ae og 2766af, 2778hjd, Forbedring af de fysiske forhold i og omkring søerne (rydning af invasive arter og opvækst
Husby Plantage Landskab 2 Der skal i planperioden besluttes, hvorledes det gamle planteskoleareal skal udvikles og integreres i den omkringliggende skovstruktur. 
Husby Plantage Andet 1 Mulighederne for bedre arrondering af engarealerne nord for skoven ved magelæg undersøges

Husby Plantage Naturpleje 1
Registrering og metodeudvikling til bekæmpelse af rynket rose i klitnaturtyperne langs kysten og i den vestlige del af plantagen foretages som del af LIFE projekt 
”Restauration of Danish Coastal habitats” (REDCOHA)

Nissum Fjord Naturpleje 3 Forbedring af de hydrologiske forhold på Torsminde Tangen ved at sløjfe grøfter, hvor det er muligt uden at påvirke afvandingen af naboarealer

Nissum Fjord Naturpleje 8,21 3 Afdeling 2905af. Der etableres en græsningsfenne i den nordlige del af i Fjand Enge med henblik på at reducere yderligere tilgroning med krat

Nissum Fjord Naturpleje 16,66 1 Afdeling 2905b.  De øvrige kratdominerede områder af arealerne i Fjand Enge overlades til fri succession
Nissum Fjord Naturpleje 1 Afdeling 2907a. Reetablering af Kollind Ø via LIFE projekt ”Restauration of Danish Coastal habitats”. REDCOHA

Nissum Fjord Andet 3
Det tilstræbes især ved Torsminde Tangen, Fjandø samt området i Fjand Enge, at arbejde for yderligere gennemførelse af mageskifte, især med fokus på at kunne 
gennemføre en forbedret pleje af engarealerne

Nissum Fjord Naturpleje 3 Der arbejdes på at etablere regulering af ræv, mink og mårhund på Gørding Dæmningen samt de mindre øer i Felsted Kog

Kyst og fjordnære Natur 
og publikumsarealer Friluftsliv 0,43 1

Afdeling 2862b. Ved Bollerup Strand forbedres parkerings- og toiletfaciliteterne på et ny erhvervet areal. I samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune

Kyst og fjordnære Natur 
og publikumsarealer

Friluftsliv 3
Afdeling 2856. Ved Sidselbjerg undersøges mulighederne for at forbedre friluftsfaciliteterne

Kyst og fjordnære Natur 
og publikumsarealer Naturpleje 3

Registrering og bekæmpelse af rynket rose, for at undgå yderligere spredning i klitterne langs kysten ved Strandgaarden, Bækbygård Strand, Sidselsbjerg og Odbjerg. Nr 
Lyngvig og Frandsens Hus afventer metode udvikling i forbindelse med REDCOHA

Kyst og fjordnære Natur 
og publikumsarealer Naturpleje 0,05 1

Afdeling 2865h. Ved Nr. Lyngvig Fyr vil der være særlig fokus på bekæmpelse af rynket rose omkring fyret og i klitten ved fyret

Kyst og fjordnære Natur 
og publikumsarealer Naturpleje 7 1

Afdeling 2863d. Omlægning af landbrugsarealerne nord for Frandsens Hus til slette og eksisterende grøfter lukkes til genopretning af naturlig hydrologi

Kyst og fjordnære Natur 
og publikumsarealer Naturpleje 3

Afdeling 2857. Mulighederne for at forbedre yngleforholdene for splitterne, skestork m.m. på Djævleøen undersøges

Vest Stadil Fjord Naturpleje 1 Afdeling 2920b. Forbedring af hydrologi ved fugleskjulet, grøft sløjfes

Vest Stadil Fjord Naturpleje 3 Der iværksættes en forundersøgelse af konsekvenserne ved en vandstandshævning i det tidligere projektområde i Vest Stadil Fjord

Vest Stadil Fjord Naturpleje 17,07 1 Afdeling 2921d. Det kratdominerede område nordøst for Søndre Dyb overlades til fri succession

Vest Stadil Fjord Friluftsliv 1 Afdeling 2920 l og b. Der må forudses en renovering af Jens Bjerg-Thomsens hytte 
Vest Stadil Fjord Friluftsliv 3 Antal og placering af fugleobservationsposter ved Nordre, Mellem og Søndre Dyb revurderes når de eksisternede skal renoveres 
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Områdenavn Tema Hektare Prioritering 
af tiltag 

(skala 1-3)

Planlagte tiltag for perioden 

Vest Stadil Fjord Andet 3 Græsningen søges optimeret ved en bedre arrondering af arealerne ved magelæg og køb af private arealer 
Harboøre Tange Naturpleje 21 1 Afdeling 2181a og c. Reduktion og begrænsning af udbredelsen af området med krat langs kystvejen. Efterfølgende etablering af pleje med slet og afgræsning

Harboøre Tange Naturpleje 1 1 Afdeling 2182b. Der arbejdes der på at etablere 1-2 fugleøer i den sydlige lagunesø  i forbindelse med REDCOHA

Tihøje Hede Friluftsliv 1 Der skal ske en forbedring af information vedrørende de gældende regler for færdsel på området

Hoverdal Plantage Landskab 1,25 1
Afdeling 1680a 1679a og c. Rydning af rødgran og bjergfyr mellem samlingen af gravhøjene i afdeling 1680a og den nordvestligst placerede gravhøj i 1679a. Med henblik 
på at skabe et sammenhængende kulturmiljø og fremhæve landskabstræk

Hoverdal Plantage Naturpleje 5,46 1 Afdelingerne 1678ab og 1679a. Der ryddes spredte områder i bjergfyrbevoksningerne (25% i 1678 a og 1679a) (1678b ryddes helt, den er § 3 hede) (kun del af 1679a er 
§ 3 hede, resten ikke), Formål at bringe i overensstemmelse med § 3 og bevare hedevegation på resten samt bevare mulighed for dagsophold for kronvildt

Hoverdal Plantage Landskab 2,4 1 Afdeling 1623d og del af 1623b. Rydning af nåletræ. Sammenbinding af heder ved opblødning af bevoksningskanter
Hoverdal Plantage Landskab 2 1 Afdeling 1663a. Rydning af lærk. Sammenbinding af heder ved opblødning af bevoksningskanter 

Hoverdal Plantage Naturpleje 3,63 1
Afdeling 1627c og d og del af a. (Sørup Sande) Krat  bevoksning og tilgroet mose rundt om sø i det det nordvestlige hjørne af afdelingen ryddes. (det nordligste hjørne 
bringes i overensstemmelse med § 3 hede registrering.) 

Hoverdal Plantage Landskab 11,55 2
Afdeling 1630g, d og f. Et bælte øst- vest gående gennem afdelingen ryddes i tilknytning til rydning i afdeling 1627. Dermed skabes der sammenhæng mellem to 
hedeområder

Hoverdal Plantage Naturpleje 5,03 2 Afdeling 1603a og b. Hede bringes i overensstemmelse med § 3, ved rydning af selvsået bjergfyr (b kun delvist § 3), den plantede bevoksning ryddes også.
Hoverdal Plantage Naturpleje 5,36 2 Afdeling 1633c. Hede bringes i overensstemmelse med § 3, ved rydning af selvsået bjergfyr. Skovfyr bevoksning i afdeling 1633a ryddes desuden, således at der er 

sammenhæng mellem hederne i afdelingerne 1603 og 1633.
Hoverdal Plantage Naturpleje 9,41 1 Afdeling 1607b. Hede binges i overensstemmelse med fredning ved rydning af selvsået bjergfyr. Den er ikke § 3

Hoverdal Plantage Landskab 2,99 1 Afdeling 1596ab. Lille del af hede i litra b afdeling 1596 bringes i overensstemmelse med  §3 ved rydning af opvækst af bjergfyr. Dertil ryddes bjergfyrbevoksningen i 
afdeling 1596 litra a. Herved skabes der landskabelig sammenhæng til hedeområder i og syd for Hulmose Plantage og langs plantagens nordskel

Hoverdal Plantage Landskab 11,57 1
Afdeling 1595b, d, a og h i Hulmose Plantage. Rydning af nåletræ, primært bjergfyr. Hede i det nordvestlige hjørne bringes  i overensstemmelse med §3. Herved skabes 
der landskabelig sammenhæng til hedeområder øst og syd for Hulmose Plantage og langs plantagens nordskel

Hoverdal Plantage Landskab 0,89 2 Afdeling 1622b. Ager overgår til slette med mulighed for udvikling til hede
Hoverdal Plantage Landskab 0,4 2 Afdeling 1702d. Ager overgår til slette med mulighed for udvikling til hede

Hoverdal Plantage Naturpleje 2
Mulighederne for forbedring af naturtilstande på de tilgroede moseområder langs Høbrobæk med rydning, slet og ekstensiv græsning i mindre hegninger undersøges. 
Projektet omfatter alle afdelingerne 1634d, 1639a, 1647b og 1651b og 1652a). For så vidt angår afdelingerne 1656 og 1657 tages der i planperioden stilling til, om 
arealerne i højere grad skal overlades til fri succession, biodiversitet skov, eller plejes som mose.

Hoverdal Plantage Naturpleje 0,47 2 Afdeling 1654h. Hede bringes i overensstemmelse med § 3, ved rydning af selvsået bjergfyr
Døeshøjene Friluftsliv 1 Forbedring af information og p-pladser ved Døeshøjene i samarbejde med Kulturstyrelsen og Holstebro Kommune. (Igangværende).
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