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Abstract 
The Danish Nature Agency of Funen owns 89 nature areas which they tenant to farmers or animal farmers, 

who manage the areas with haymaking or grazing. The Danish Nature Agency has the responsibility for nature 

management of their areas, so that the areas develop in a positive direction, which could be a demand by 

law of EU or the Danish nature protection law. To plan the best nature management of a nature area, the 

present condition of the area should be known beforehand. To do this it is best to have an overview of the 

available information for an area, e.g. the nature type(s), the protection types of the area and the nature 

management already used on the given area etc. All this information is not stored the same place, so The 

Danish Nature Agency must spend a lot of time gathering all this information. Therefore, The Danish Nature 

Agency has sought to get at factsheet devised, to gather all the information from an area. This is something 

they have been lacking when planning the nature management for their areas. The purpose of this project 

was to devise such a factsheet, so The Danish Nature Agency can use it to make their work with nature 

management easier. As the starting point of developing the factsheet, a lot of information about all the areas 

owned by The Danish Nature Agency had to be gathered. After devising the factsheet draft, the factsheet 

was tested on seven selected areas: Feddet, Fynshoved, Gabet Vest, Gabet East, Lærkedal, Sollerup Meadows 

and Svanninge Bakker. To complete the test, seven factsheets was filled with the available information from 

each of the selected areas. Newly observed information about the areas was written into the seven 

factsheets. After the in-situ test of the factsheets, the factsheet was restated, so that it can be used on all 

nature areas. The test showed that the available information gathered in the factsheets matched the 

observations from the in-situ test. The existing information about the Natura 2000 protected areas contained 

more detailed descriptions and more objectives, than the unprotected areas. The result of the project is a 

finalized factsheet which The Danish Nature Agency can implement in their work and use it to validate if the 

nature management of their areas is of the best way possible and fulfils the demands by EU. The Factsheet 

is a good tool that can make the work easier for the employees of The Danish Nature Agency by gathering 

the existing information about their 89 tenanted areas, as well as making it easier to get the full information 

overview when planning the upcoming nature management for each area.  
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Resumé  
Naturstyrelsen Fyn ejer 89 naturområder, som de forpagter ud til landmænd eller dyreholdere, der plejer 

arealerne med høslæt eller afgræsning. Naturstyrelsen står derfor med ansvaret for, at deres områder bliver 

plejet på bedst mulige måde, så de udvikles i positiv retning, og der ikke er tilbagegang. Dette kan være EU-

krav fra naturbeskyttelsesdirektivet eller krav om beskyttelse fra den danske naturbeskyttelseslov.  For at 

kunne planlægge den bedste pleje for et naturområde, bør den nuværende naturtilstand kendes. Til dette 

kræves et overblik over de tilgængelige informationer, der er for et område bl.a. naturtypen/typerne, 

beskyttelsestyperne der er på et område, hvilken plejeform der anvendes på området mm. Alle disse 

tilgængelige informationer findes ikke samlet et sted, men er spredt ud over flere databaser, og kræver derfor 

at Naturstyrelsen bruger tid på at finde informationerne. Naturstyrelsen har derfor efterspurgt at få 

udarbejdet et fakta-ark, hvor i alle informationerne for et område kan samles, da dette førhen har manglet, 

når de skulle planlægge plejeplaner for deres områder. Formålet med dette projekt er at udarbejde sådan et 

Faktaark, som Naturstyrelsen kan anvende i deres arbejde. For at udarbejde faktaarket, er der indsamlet 

information om alle de områder Naturstyrelsen ejer bl.a. fra Danmarks Arealinformation. Efter udkastet, til 

faktaarket, blev udarbejdet, blev det testet på syv udvalgte områder: Feddet, Fynshoved, Gabet Vest, Gabet 

Øst, Lærkedal, Sollerup Enge og Svanninge Bakker. For at udføre testen, blev syv faktaark udfyldt med den 

tilgængelige information om hvert af de udvalgte områder. Nyt observeret information om områderne blev 

indskrevet i de syv faktaark. Efter in situ testen af faktaarket blev arket tilrettet herefter, så det kan anvendes 

på alle naturområder. Testen viste, at den eksisterende information der var indsamlet i faktaarkene, stemte 

godt overens med det der blev observeret ved in situ testen. Af den eksisterende information, findes der 

mere detaljerede beskrivelser og flere målsætninger for de områder der er Natura 2000 beskyttede, end for 

dem som ikke er beskyttede. Projektet har resulteret i et færdigudarbejdet faktaark, som Naturstyrelsen kan 

implementere i deres arbejde og anvende til at validere, om deres naturområder plejes på den bedst mulige 

måde og lever op til EU’s krav. Faktaarket er en god idé et værktøj, der kan gøre arbejdet nemmere for de 

ansatte i Naturstyrelsen, ved at samle eksisterende information om deres 89 forpagtede områder, så de 

lettere kan få et informationsoverblik og planlægge den bedte pleje for hvert område.  
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Introduktion 
Landskabet i Danmark er et kulturlandskab, som det har været gennem årtusinder, hvor den begrænsede 

mængde jord er præget af menneskets påvirkning og udnyttelse. Inden for nyere tid er man blevet 

opmærksom på vigtigheden af de små tilbageværende naturområder, ift. at bevare Danmarks særlige og 

karakteristiske plante- og dyrearter samt naturtyper (NST Web, §3 intro), der ofte er tæt knyttede til den 

lysåbne natur i Danmark (Ejrnæs et al., 2009).  

Historie 
Lige siden jægerstenalderen har mennesket udnyttet naturens ressourcer, ved at jage det storvildt, som 

levede i de danske urskove, der dækkede næsten hele landet. Men med tiden blev det nødvendigt for 

datidens jægere, også at kunne dyrke jorden, for at kunne få føde nok til den voksende befolkning (Sand-

Jensen & Vestergaard, 2007). Dette kunne skyldes, at storvildtet var i tilbagegang grundet øget jagttryk eller 

opsplitning af dyrebestande forårsaget af havstigninger (Aaris-Sørensen, 1998). Derfor blev 

jægerstenaldersamfundet til et bondestenaldersamfund der for 6000 år siden, begyndte at rydde skove for 

at dyrkejorden. Den veldrænede jord på plateauer i skoven blev ryddet og dyrket, mens de naturligt lysåbne 

vådbundsjorde nær søer, moser eller kyster blev brugt til husdyrgræsning. For 3800 år siden begyndte 

bronzealderen, hvor dyrkningsmetoderne af jorden blev intensiveret. Åben skov med lysåbne træer blev 

ryddet for at give plads til mere agerjord og græsningsarealer. Som følge heraf blev jordbundens 

næringsstoffer lettere udvasket, og der blev dannet græsland og lynghede. Den tidlige jernalder viser fortsat 

udvidelse af agerjorden, men med ringere udbytte. For 1800 år siden ophøre ekspansionen brat, husdyr blev 

taget hjem til bopladserne, og skovene begyndte igen at brede sig (Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). Man 

begyndte i stedet at intensivere dyrkningen af mindre markarealer, ved at sprede husdyrgødning på 

markerne (Hoff, 1997). På denne måde blev husdyrhold og planteavl tæt sammenkædet. Gennem de 

efterfølgende tider fællesskabstiden, middelalderen, landboreformerne, 1800-tallet og 1900-tallet er måden 

at dyrke jorden på, typen af gødning og redskaberne man brugte til at dyrke jorden med, blevet udviklet til 

de metoder og redskaber vi bruger i dag (Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). 

De sidste 150 år har det åbne land (landjord der ikke er dækket af skov) igen været på retur grundet forøgelse 

af byerne og skovrejsning, dog dækker det åbne land stadig 68% af landet (Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). 

I dag udgør skovarealet 11% af Danmarks samlede areal, grundet aktiv indsats for at forøge landets skovareal 

fra et lavpunkt i 1820, hvor tømmer blev en mangelvare. I 1805 indførte kongen Fredskovsforordningen, som 

var den første egentlige skovlov til at forhindre tømmermangel. Skov måtte ikke rydes og skulle drives 

forsvarligt. Denne beskyttelse af skovene blev i 1935 ændret til skovloven, der skulle sikre ”god skovdrift” til 

i 2004, hvor skovloven skulle sikre ”bæredygtig skovdrift” (Sand-Jensen & Møller, 2010).  

Mens skovene er vokset, er byerne også gradvist blevet større og landbruget intensiveret, hvilket har medført 

en tilbagegang i de naturligt lysåbne naturtyper (Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). Tal fra år 2016 viser at 

byer og bebyggelse dækker 21,6% af landet og landbrugsjorden udgør 61,1%, mens de lysåbne naturtyper 

nu kun udgør 6,8%. Fordelingen af de lysåbne naturtyper er følgende: våde lysåbne naturtyper (eng, mose 

mv.) 5,3%, tørre lysåbne naturtyper (hede, klitter mv.) 3,4% (Danmarks statistik, 2018). Fordelingen af de 

våde og tørre lysåbne naturtyper er ca.: mose 2%, fersk eng 2%, strandeng 1%, græsland (overdrev) ca. 1%, 

hede 2% og klitter 1% (Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). 

 

Naturtypernes historie 
Græsland og overdrev har derfor altid været der gennem hele den forhistoriske periode, hvor urskoven 

dominerede. Men efter mennesket kom til, er de blevet mere udbredt grundet øget græsning af husdyr. 
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Græslandets historie er derfor tæt knyttet til husdyrbrugets historie. I fællesskabstiden blev overdrevene 

brugt som fælles græsningsarealer, men kunne også brydes op og dyrkes, hvis behovet opstod. Efter 1800-

tallet hvor landboreformerne fandt sted, blev mange af de permanente overdrev brudt op til agerjord 

grundet ”udskiftningen” (Ovesen & Søgård, 1993; Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). Som følge heraf har de 

permanente græsningsarealer mistet deres betydning og svundet ind. Den dag i dag trues de resterende 

overdrev, af næringsstoftilførsel og tilgroning (Bruun & Ejrnæs, 1998; Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). 

De ferske enge forekom i forhistorien naturligt langs bredder af søer eller vandløb, hvor de oftest blev brugt 

til høslæt til om vinteren, når husdyrene blev taget på stald. Efter høslæt blev arealet efterfølgende anvendt 

til græsning i en periode. Naturenge blev gennem 1800-tallet til kulturenge, da man spredte husdyrgødning 

på engene. (Ovesen & Søgård, 1993; Larsen & Vikstrøm, 1995; Sand-Jensen & Vestergaard, 2007) 

Moserne er et resultat af naturens udvikling gennem årtusinder, hvor forsumpning af lavninger eller 

tilgroning af en sø har resulteret i en højmose med forskellige tørvemosarter. Højmose dannes ved tilgroning 

og forsumpning af en sø, og er en meget langsommelig proces (Ovesen & Søgård, 1993).  Moserne blev udsat 

for kraftig kulturpåvirkning ved tørvegravning til brændsel eller byggemateriale. Tørvelaget blev hurtigt brugt 

op grundet den store efterspørgsel. Derfor begyndte man at afvande moserne, så man kunne grave dybere. 

Tørvegravningen fortsatte stødt frem til 1870’erne, hvor man begyndte at anvende det nederste våde 

tørvelag. Det var ikke kun tørvegravningen, som var med til at svinde moserne kraftigt ind. Efter 

tørvegravningen blev mange moser drænet og opdyrket til landbrugsjord. Disse jorde gav et godt udbytte i 

en kort årrække, men eftersom humuslaget blev omsat og jorden blev vådere, ”satte jorden sig”. Dette 

resulterede i at disse marker blev forladt grundet ringe udbytte (Ovesen & Søgård, 1993; Sand-Jensen & 

Vestergaard, 2007).  

Hederne er domineret af dværgbuske som hedelyng, der indvandrede efter sidste istid for 10.000 år siden. 

Hederne blev i forhistorisk tid brugt som foderressource i form af græsningsareal og høstet til vinterfoder. 

Man skrællede også tørv (toplaget) til byggemateriale til gravhøje eller til brændsel. Ved denne blotlæggelse 

af mineraljorden gav det anledning til erosion, der dannede sandfygninger. Disse sandfygninger dannede 

indlandsklitterne. (Riis-Nielsen et al., 1991; Ovesen & Søgård, 1993; Sand-Jensen & Vestergaard, 2007)   

 

Beskyttelse 
Som man kan få et indtryk af, er de lysåbne naturtyper opstået vha. og vedligeholdt af menneskene gennem 

flere tusind års udnyttelse med landbrugsdrift, græsning med husdyr, høslæt osv. Nu til dags er disse 

naturtyper stærkt reducerede i omfang (Buttenschøn, 2007). Man har gennem tiden opdaget, at bestemte 

dyre- og plantearter er tæt knyttede til bestemte naturtyper. Dvs. når naturtyperne svinder ind, forsvinder 

de dyre- og plantearter også, som er afhængige af den bestemte naturtype (Ejrnæs et al., 2009). For at 

bremse denne negative udvikling vedtog man i folketinget i 1972 UNESCO-konventionen som beskytter 

verdens kultur- og naturarv (Brix, 2017). For at udvide disse bestemmelser vedtog man i 1992 

Naturbeskyttelsesloven, som beskytter bestemte naturtyper. Naturbeskyttelseslovens §3 sikrer at der ikke 

foretages ændringer i naturtypens tilstand. De naturtyper der er beskyttede af naturbeskyttelseslovens §3 

er: søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb. Tilsammen dækker de ca. 10 % af 

Danmarks areal (Danmarks statistik, 2018). Ud over §3-beskyttelsen findes der også andre former for 

naturbeskyttelse: fredning og Natura 2000. Fredning er den ældste form for beskyttelse, og stammer fra 

Naturfredningsloven fra 1917. Fredning er en mere vidtrækkende beskyttelse, der begrænser 

anvendelsesmulighederne for et naturareal (NST Web, §3 intro). Natura 2000 er et internationalt 

naturbeskyttelsesnetværk på tværs af EU, der blev implementeret i Danmark i år 2003 som en del af 
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miljømålsloven. Natura 2000 blev grundlagt af EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, der består af 

habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Formålet med Natura 2000 områderne er at beskytte og 

bevare bestemte naturtyper og dermed også beskytte vilde dyre- og plantearter, der er sjældne, truede eller 

karakteristiske for EU-landene. De beskyttede områder består af ramsarområder (internationalt beskyttede 

vådområder) og habitat- og/eller fuglebeskyttelsesområder. Hermed er hvert EU-land forpligtet til at 

udarbejde handleplaner hvert 6. år for deres Natura 2000 områder (MST Web, Natura 2000 Overvågning). 

Handleplanerne skal sikre at man behandler naturen på sådan en måde, at den udvikles i positiv retning (NST 

Web, Natura 2000 intro). Natura 2000 områderne er særligt udvalgte for at beskytte en række sjældne, 

truede eller karakteristiske dyre- og plantearter samt naturtyper. I EU’s habitatdirektiv bilag IV er en liste 

over en række udvalgte dyre- og plantearter, som EU’s medlemslande er forpligtet til at beskytte, både 

indenfor og udenfor Natura 2000 områderne. De udvalgte beskyttede dyre- og plantearter samt naturtyper 

fremgår af habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet, som begge er EU's naturbeskyttelsesdirektiver 

(NST Web, Bilag IV-arter). Udover de beskyttede bilag IV arter er der et andet system, kaldet 

Rødlistesystemet, der fortæller noget om hvor truet en art er, dvs. hvad sandsynligheden er for en plante- 

eller dyreart vil uddø. Hvis der i et område findes en dyre- eller planteart, som er truet, skal der gøres en øget 

indsats for at pleje det område, hvor den truede art holder til. Den danske Rødliste indeholder en beskrivelse 

af de danske plante- og dyrearter, som er blevet rødlistevurderet af den internationale 

naturbeskyttelsesorganisation (IUCN) (Wind & Pihl, 2004). Rødlistesystemet er opdelt i kategorier, ift.  om en 

art er truet eller ikke truet. Arter der er tildelt kategorierne kritisk truet (CR), moderat truet (EN) og sårbar 

(VU) betegnes truede arter. Når en art er forsvundet (RE) er den uddød eller forsvundet fra landet. Hvis en 

art er kritisk truet, er der en ekstremt høj sandsynlighed for, at den vil uddø i den vilde natur. En moderat 

truet art har rimelig stor risiko for at uddø, og er en art sårbar er der risiko for at den vil uddø. Er en art 

næsten truet (NT), er det sandsynligt, at den opfylder kriterierne for en af de førnævnte kategorier (Moeslund 

et al., 2015). Formålet med den danske rødliste er at bruge den til at vurdere og forvalte biodiversiteten og 

naturværdien for et område. Samtidigt er Danmark forpligtet til at opfylde den internationale 

Biodiversitetskonvention (United Nations 1992) (Wind & Pihl, 2004). 

 

Naturtyper 
Karakteristisk for det §3 beskyttede overdrev er, at det er et tørt lysåbent område ofte beliggende på 

skrænter eller bakkede områder med græs-/urtevegetation på både kalkholdig eller sur bund. Der kan også 

forekomme græsningstolerante buske. Overdrevene er ofte meget artsrige og vigtige habitater for mange 

planter og insekter, især dagsommerfugle (Bruun & Ejrnæs, 1998). Overdrevene blev skabt på de stejle 

bakker øst for isens hovedopholdslinje, ved at isen har skubbet materiale op i en vold, eller dannet 

smeltevandsfloder, der enten har skabt smeltevandsdale foran isen eller tunneldale og åse under isen (Bruun 

& Ejrnæs, 1998). Dette har resulteret i meget stejle bakker, der har været så svære at dyrke, at de er forblevet 

græsningsarealer. Disse overdrev der har en lang græsningshistorie og aldrig har været dyrket eller gødet, er 

de mest artsrige og værdifulde overdrev (Ovesen & Søgård, 1993; Bruun & Ejrnæs, 1998; Buttenschøn, 2007). 

Der findes fire overdrevstyper under de beskyttede Natura 2000 naturtyper: 6120, 6210, 6230 og 5130 (se 

beskrivelse i bilag 4) (Buchwald & Søgaard, 2000). De overdrev som stadig findes, er små og isolerede fordelt 

på mange lokaliteter, ofte på skrænter der har været for stejle til at dyrke. Kun 12 overdrev i Danmark er på 

mere end 100 ha (Buttenschøn, 2007; NST Web, Overdrev).  

Vest for isens hovedopholdslinje, som ca. gik ned gennem midten af Jylland, er landskabet meget fladt og 

jorden meget sandet, grundet de store smeltevandsfloder foran ismasserne (Bruun & Ejrnæs, 1998). Her 

findes de fleste hedesletter. Hederne er karakteriseret ved, at de er domineret af dværgbuske (lyngarter, 

https://www.iucnredlist.org/
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tyttebær m.fl.), samt græsheder der har udviklet sig fra dværgbuskheder. Hederne er generelt artsfattige og 

dominerede af arter, der er tilpasset sur næringsfattig jord. Ligesom overdrevene er hederne levested for en 

masse sjældne og specialiserede dyre- og plantearter. Fordi hederne er så næringsfattige, er de meget 

følsomme overfor eutrofiering. Særligt ved hederne er, at de kræver drift eller andre forstyrrelser så som ild, 

græsning eller trampning af kreaturer, der kan forynge dværgbusksamfundet (Riis-Nielsen et al., 1991; 

Ovesen & Søgård, 1993; Buttenschøn, 2007; NST Web, Hede). Der er seks hedetyper, der er beskyttet af 

Natura 2000: 2140, 2310, 2320, 2330, 4010 og 4030 (se beskrivelse i bilag 4) (Buchwald & Søgaard, 2000), de 

heder som ikke indgår herunder, er beskyttede af §3, som i høj grad er græsdominerede og tilgroede heder 

(Buttenschøn, 2007). 

Ferske enge er karakteriseret ved, at de er lavtliggende og har derfor en fugtig bund, hvor der vokser 

lavtvoksende, lyskrævende plantearter. Engene har en fugtig bund grundet høj grundvandsstand. Om 

sommeren er der afdrænede forhold, mens der om vinteren kan forekomme oversvømmelser. Derfor kan 

der om sommeren forekomme plantearter, der ikke tåler iltfrie forhold i jorden i vækstsæsonen. På vældenge 

er vandgennemstrømningen hurtigere end på dyndenge (Larsen & Vikstrøm, 1995; Buttenschøn, 2007; NST 

Web, Ferske enge). Kun én type fersk eng er Natura 2000 beskyttet: 6410 (se beskrivelse i bilag 4) (Buchwald 

& Søgaard, 2000). Der er ikke en skarp grænse mellem §3-enge og §3-moser, derfor er der formentlig en del 

ferske enge, der er registreret som moser (Buttenschøn, 2007). 

Moser og kær er også vådbundsarealer med høj vandstand, der er tørvedannende. Der er fem hovedtyper: 

Højmoser, rørsump, skovsump, vældmoser og kær, dog er kær og vældmoser ikke tørvedannende, men har 

fremsivende vand. En stor trussel for kær og moser er eutrofiering, dræning og vandindvendig, hvilket har 

gjort at moserne er stærkt reducerede i antal. Der er kun meget få højmoser tilbage øst for israndslinjen, 

grundet dræning, den eneste højmose tilbage på Fyn er Storelung. De resterende moser og kær er meget 

plejeafhængige og kan have meget stor naturværdi (Vinther, 1985; Ovesen & Søgård, 1993; Buttenschøn, 

2007; NST Web, Moser). Syv mosetyper er beskyttede af Natura 2000: 7110, 7120, 7140, 7150, 7210, 7220, 

7230 (se beskrivelse i bilag 4) (Buchwald & Søgaard, 2000), dog udgør de kun en lille del af de beskyttede §3-

moser (Buttenschøn, 2007). 

Strandenge findes langs beskyttede kyster, og er derfor lavtliggende og saltvandspåvirkede med et 

vegetationsdække. Den vegetation som findes her består af salt- og fugtighedstolerante plantearter. 

Vegetationstyperne bestemmes af saltholdigheden i vandet, hyppigheden af oversvømmelser og 

ferskvandspåvirkning. Ved tidevandskyster kan der dannes marsk, som er en strandengstype (Jensen, 1988; 

Vestergaard, 2000; Buttenschøn, 2007; NST Web, Strandenge). Under Natura 2000 findes der to typer 

strandenge: 1330 strandeng og 1340 indlands-salteng (Buchwald & Søgaard, 2000). Mange strandenge er 

også udpegede som Ramsarområder og/eller EF-fuglebeskyttelsesområder, fordi området er en vigtig raste- 

og yngleplads for trækfugle eller beskyttelseskrævende fuglearter (Buttenschøn, 2007; NST Web, 

Strandenge).  

 

Naturpleje  
Fælles for alle disse naturtyper er, at de kræver græsning og pleje for ikke at undergå succession og udvikles 

til skov eller sumpskov (Buttenschøn & Buttenschøn, 2001b). De største trusler mod de lysåbne naturtyper 

er tilgroning, eutrofiering og invasive arter. Undersøgelser viser, at ved en øget mængde kvælstofdeposition 

ses et fald i antallet af arter (Stevens et al., 2004). Dette resulterer i flere næringskrævende arter, der 

udkonkurrerer de næringsfattige arter og resulterer i øget tilgroning. Derfor er der behov for en øget 

plejeindsats, der kan fjerne næringsstoffer fra arealerne. Der er forskellige metoder for at pleje disse 
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naturtyper, afhængigt af den specifikke naturtype, dets tilstand og mål for plejen. De generelle plejemetoder 

er høslæt og græsning, men nogle områder kræver foruden den ekstensive drift (høslæt og græsning) en 

indledende pleje i form af slåning, rydning af opvækst (Bokdam & Gleichman, 2001) og vedligeholdelse af 

overfladisk dræning m.m. De invasive arter som generelt er et problem på de lysåbne naturtyper er Rynket 

Rose, Gyvel og Kæmpe-Bjørneklo. Rynket Rose er især et problem på strandenge, klitter og overdrev. 

Kæmpe-Bjørneklo er især et problem på strandenge og kildevæld. Tilgroning af Bjerg-Fyr er især et problem 

på heder og overdrev. Gyvel er et meget udbredt problem på overdrev. (Buttenschøn, 2007)  

Traditionelt høslæt med et eller flere slæt er godt for floraen der findes på engen. Høslæt genopretter 

naturligt lavt næringsstofindhold i jorden (Nygaard et al., 2012; Piqueray et al., 2016), plejer 

ynglelokaliteterne for engfugle (Thorup, 2003) og er mere skånsomt end græsning ift. Sommerfugle og 

insekter (Amphi Consult). Høslæt kan anvendes på arealer, der har en rimelig høj bæreevne (hvor 

landbrugsudstyr kan benyttes), eller på arealer der er for fugtige til græssende dyr (hvor manuelt udstyr som 

le eller små maskiner kan benyttes). Det er vigtigt, at høet ligger og tørrer hvor det er slået, for at frøene kan 

nå at blive spredt. Når høet er tørt, skal det fjernes fra engen for at transportere næringsstoffer væk fra 

jorden, og for at det slåede hø ikke skygger for lys til jordbunden og underliggende planter. Høslæt bør tidligst 

foretages 1. juli på naturenge af hensyn til plante- og dyreliv, da det kan ødelægge ynglekuld og reder 

(Hesselsøe et al., 2015) eller skade sommerfugle og andre insekter. Ved at kombinere høslæt efterfulgt af 

græsning kan man få bedre ynglelokaliteter for nogle engfugle, skabe spirebede der øger den 

strukturmæssige variation (Magnificent meadows), samt reducere parasittrykket hos græsningsdyrene. 

(Buttenschøn, 2007)  

Ved græsning holdes vegetationen nede og lysåben for at undgå succession (Buttenschøn & Buttenschøn, 

2001b). Succession betyder i økologisk sammenhæng ”den tidsmæssige udvikling, der sker i et naturområdes 

artssammensætning af både planter og dyr.” (Madsen, 2015) Ved første successionsstadie på fx bar jord 

indvandrer først pionerarter, som kan sprede og formere sig hurtigt. Disse fortrænges dog også let af 

efterfølgende arter. På sidste successionsstadie, kaldet klimaksarter, er arternes sprednings- og 

formeringshastighed lav, men disse arter er svære for andre arter at fortrænge. I Danmark er sidste 

successionsstadie/ den naturlige klimaksform blandingsskov (Madsen, 2015).  

Der er fordele og ulemper ved de fleste græsningsdyr, som anvendes på arealerne. Ammekvæg er generelt 

gode til pleje af de fleste naturtyper, deres græsning resulterer i en arts- og urterig vegetation (Bokdam & 

Gleichman, 2001; Gennet et al., 2017). Malkekøer er gode for næringsrige arealer (hvis arealet ligger 

umiddelbart nær stalden), da de kommer på stald om natten og derved sørger for en større transport af 

næringsstoffer væk fra naturarealet, end dyr der bliver på arealet. Får og geder er bedre til at græsse træer 

og buske (Buttenschøn, 2010), end kvæg og heste er, men de giver en artsfattig og græsdomineret vegetation 

samt ringere levevilkår for dagsommerfugle og andre insekter. Derimod er får gode til pleje af fortidsminder 

fx voldsteder og gode til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (Andersen & Calov, 1996). Heste resulterer i en 

arts- og urterig vegetation og er velegnede til de fleste naturtyper, ligesom kvæg (Matthijs & Van der Meulen, 

1996; Sochera et al., 2012). Derimod kan de fremme tilgroning af træ- og buskarter, da disse ikke græsses 

(Buttenschøn & Buttenschøn, 2001b). Samgræsning af flere dyrearter er ringe undersøgt i forhold til 

naturindhold, men giver en mere effektiv udnyttelse af græsarealet og højere græsningstryk (Saastamoinen; 

Luis Miguel et al., 2013), fordi to eller flere dyrearter bedre kan udnytte foderressourcerne grundet 

forskellige fødepræferencer (Heady, 1964; Jordan, 1988). Græsningstryk er et udtryk for antallet af dyr et 

område kan bære dvs. producere tilgængeligt foder til. Højt græsningstryk medfører ofte færre arter af 

planter og dyr, da det er de færreste planter der kan tåle det (Buttenschøn 2014), og der er ikke vegetation 

for faunaen at gemme sig i. Dog fremmer det arter som engmyre og fuglearter, der kræver en lav vegetation, 
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mens det hæmmer forstyrrelsesfølsomme arter (Nielsen et al., 2006). Ved lavt græsningstryk fremmes 

vilkårene for forstyrrelsesfølsomme arter, mens lyskrævende arter hæmmes (Buttenschøn 2014), men hvis 

græsningstrykket er for lavt, græsses en del af arealet ikke tilstrækkeligt grundet vissent plantemateriale. 

Dette område vil dyrene fortsat undgå, medmindre græsningstrykket hæves. Et middel græsningstryk giver 

gode forhold for forstyrrelsesfølsomme- og lyskrævende arter (Buttenschøn 2014). Ud over de 

domesticerede husdyr kan andre græssere så som krondyr (Gill & Beardall, 2001), dådyr (Gill & Beardall, 

2001), rådyr, sikahjorte eller elge (McInnes et al., 1992) også bruges til at pleje naturarealer. (Buttenschøn, 

2007)  

De græsningsperioder som anvendes mest, er helsårsgræsning og sommergræsning. Sommergræsning giver 

en hurtig genopretning af eng- og overdrevs vegetation, fjerner næringsstoffer og vedligeholder 

plantevæksten i en forlænget vækstfase. Helårsgræsning er bedst på storearealer, der indeholder forskellige 

naturtyper. (Buttenschøn, 2007) 

 

Effekt af høslæt og græsning på vegetation 
Høslæt og græsning bevirker begge, at der kommer mere lys til jordbunden, som danner spiremulighed for 

lyskrævende, lavtvoksende arter. Forskellen på høslæt og græsning er, at høslæt består af få radikale indgreb 

i løbet af en vækstsæson, mens græsning sker løbende henover vækstsæsonen (Croft & Jefferson, 1999). Ved 

slåning sker en pludselig og radikal forstyrrelse af hele plantesamfundet, hvor mikrohabitatet udsættes for 

store temperatursvingninger, mere lys til jordbunden og der kan ske en udtørring af den tilbageværende 

vegetation. Samtidigt fjernes en stor del af den stående og energiproducerende biomasse. Altafhængigt af 

hvilken arealtype indgrebet foretages i, er flere eller færre arter tilpasset denne situation (Buttenschøn, 

2007). 

Tidspunktet for hvornår første høslæt foretages, har stor betydning for artsantallet. Tidligt høslæt giver en 

mere artsfattig vegetation, mens sent høslæt ofte giver en mere artsrig vegetation, da planterne ved sent 

høslæt når at blomstre og sætte frø. Ved tidligt høslæt når planterne ikke at blomstre og sætte frø, derfor er 

denne metode bedst hvor der ønskes en hurtig udpining af jorden eller bekæmpelse af fx Lyse-Siv eller andre 

problemarter (Nielsen et al., 2006). Især engenes plantearter har vist at klare sig specielt godt ved høslæt 

(Larsen & Vikstrøm, 1995), fordi det er lyskrævende, fugtighedstolerante og ofte lavtvoksende plantearter. 

Samtidigt er størstedelen af engens planter flerårige og har overvintrende knopper i jordoverfladen, så de 

ikke fjernes ved slåning (Buttenschøn, 2007).  

Græsning påvirker vegetationen ved, at de store græssere afbider planter og plantedele, spreder frø, slider 

på vegetationen fra færdsel og pelspleje, afsætter urin og ekskrementer, samt ændrer på lysforhold og 

vegetationsstruktur ved selektivt valg af føde. Der er stor forskel på, hvilke planter de forskellige græssere 

foretrækker, fx foretrækker får bitre urter, som kvæg og heste gerne undgår. Kokasser og hestepærer i 

vegetationen gør, at der kommer en mosaikagtig struktur med tætgræsset vegetation, tuet vegetation og 

næsten ugræsset vegetation i de områder, hvor dyrenes gødning ligger, fordi dyrene ikke græsser tæt på 

deres afføring (Buttenschøn, 2007). På ugræssede arealer kan førnelaget spærre for 90-99% af lyset til 

bunden, så spiring af nye planter begrænses, men ved græsning kan dette førnelag og dermed lysreduktionen 

begrænses, så der kan komme lys til bunden og dannes spirebede (Bülow-Olsen, 1980; Buttenschøn & 

Buttenschøn, 2001a; Buttenschøn et al., 2001). Hos de fleste græsningsafhængige arter ses en hæmning af 

frøspiringen ved stigende lysspærring, så deres frø først kan spire ved høslæt eller græsning, der kan tilføre 

lys til bunden (Cresswell & Grime, 1981). Fækalier fra kvæg og heste kan også danne et godt miljø for spiring, 

da gødningshobene har en tilpas størrelse til dannelse af rødder, giver god tilgang til lys og er rimelig 
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resistente for udtørring (Buttenschøn, 2007). Mange græsningsdyr, både vilde græssere og husdyr, kan også 

hjælpe med at sprede frø enten vha. dyrenes pels, hove, klove eller via deres tarm, så frøene kommer ud 

med deres afføring, på denne måde kan de spredes over større afstande (Stender et al., 1997; Buttenschøn 

& Buttenschøn, 1998). Generelt resulterer langtidseffekten af græsning i en høj artstæthed, samt en større 

forekomst af græsningsafhængige planter, ift. ugræssede områder (Buttenschøn & Buttenschøn, 2001a).  

Skovgræsning kan resultere i mere lysåbne skovtyper med en mere artsrig bundvegetation (Buttenschøn & 

Buttenschøn, 1985; 1998). Samtidigt kan skovgræsning også resultere i en mere dynamisk udvikling mellem 

skov og lysåbne områder, skabe små lysninger, øge muligheden for selvforyngelse og øge kvaliteten samt 

mængden af plantefoder tilgængeligt for vildtet og den øvrige fauna (Buttenschøn & Buttenschøn, 1985; 

2001 b). Dog kan skovgræsning alene ikke forhindre skovudvikling, men det kan forsinke udviklingen markant 

(Bokdam, 2003).  

Et generelt problem for de fleste naturområder er tilgroning med invasive arter. Kæmpe-Bjørneklo kan oftest 

bekæmpes med græsning. Gyvel og Rynket Rose kan ikke bekæmpes med græsning, men græsning kan 

forhindre at de spredes til nye arealer. Græsning kan derimod være en god opfølgning på slåning eller rydning 

af invasive arter. Gyvel er især et stort problem på mange af de Danske naturtyper, da den er hurtigvoksende 

og overskygger den lysåbne vegetation, samtidigt binder den kvælstof i jorden, som er problemskabende for 

de næringsfattige plantearter (MST Web, Gyvel). Gyvel kan bekæmpes eller holdes nede af årlige slåninger 

efterfulgt af fåre- eller gedegræsning. Kvæggræsning har kun en begrænset effekt, mens hestegræsning 

synes at fremme tilgroning af Gyvel. Gyvel kan danne tæt krat de steder, hvor den er forsøgt slået. Græsning 

af Gyvel kan også være med til at fremme spredningen via frø i dyrenes afføring (Holst et al., 2004). Rynket 

Rose ses ofte langs kysterne og på strandenge, da deres frø (hyben) kan spredes via havet, men ses også 

udbredt på naturtyper inde i landet. Får og geder græsser gerne bladene, men de kan ikke græsse den ned, 

og kræver derfor også slåning eller rydning (MST Web, Rynket Rose). Kæmpe-Bjørneklo kan som sagt 

bekæmpes effektivt ved græsning med får, kvæg, geder eller svin, hvis området græsses over en årrække, så 

frøbanken tømmes eller rødderne dør (Buttenschøn & Nielsen, 2007).  

 

Effekt af høslæt og græsning på fauna 
Græsning kan både have en direkte og en indirekte effekt på faunaen. De store græssere kan påvirke andre 

græssere direkte mht. fødetilgængelighed og andre ressourcer. Samtidigt kan de påvirke levevilkårene for 

andre dyr indirekte, ved at ændre strukturforhold og mikroklima ved græsning, tramp, gødning og 

forstyrrelse. På denne måde kan de store græssere ændre forholdene for andre arter ift. foder, ynglepladser, 

skjul mv. (Van Wieren, 1998). Nogle arter er tætknyttet til tæt nedgnavet vegetation, andre foretrækker høj 

uforstyrret vegetation. Generelt for insekter og andre smådyr gælder, at de foretrækker en mosaikstruktur 

med lav, medium og høj vegetation, tuer i varierende højde og bar jord, for at tilgodese flest behov for de 

forskellige insektarter og smådyr (Croft & Jefferson, 1999). Dagsommerfugle fungerer som en god indikator 

for naturtilstanden, da gode levevilkår for dagsommerfuglene, også sikrer levesteder for mange følgearter af 

insekter (Kudrna, 1986). Over halvdelen af dagsommerfuglene er knyttet til overdrev, da de foretrækker 

åbne, soleksponerede områder beskyttet for kraftig vind (Stoltze, 1996). Undersøgelser i Mols viser, at flere 

dagsommerfugle findes på vintergræssede arealer end sommergræssede arealer (Gjelstrup et al., 2001). 

Vedhjælp af sent høslæt med le har man kunne fremme sommerfuglelokaliteterne (Jørgensen & Larsen, 

2005). Kokasserne spiller også en vigtig rolle som levested for en række fluer, biller og andre insekter som 

bruger gødningen til føde, men er også vigtige for rovbiller, som æder de dyr der udvikles i gødningen (Ejrnæs 

et al., 2011).  
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Krybdyrene er også tætknyttet til de lysåbne naturarealer med lune solpletter og en vegetation, der giver 

dem skjulesteder til dem og deres byttedyr (Croft & Jefferson, 1999). Ligesom insekterne foretrækker de en 

mosaik af høj og lav vegetation, derfor kan intensiv græsning af heder eller overdrev være en årsag til 

nedgang i antallet af krybdyr (Offer et al., 2003). Padderne foretrækker ligeledes varme, sol, lav vegetation 

(omkring deres vandhuller) og adgang til arealer med høj plantevækst. De fleste paddearter hæmmes ved 

for intensiv græsning bortset fra Strandtudsen og Grønbroget Tudse. Samtidigt skal vandhullernes vegetation 

holdes åben ved græsning eller slåning (Croft & Jefferson, 1999). 

Salte og ferske enge er vigtige leve- og ynglesteder for eng-, vade- og trækfugle. De forskellige fuglearter 

foretrækker forskellig vegetationshøjde, men fælles for jordrugende fugle er, at de er følsomme overfor 

græsning, slåning og rovdyr i ynglesæsonen (Thorup, 1998). Æg og reder kan blive ødelagt ved trampning af 

græssende dyr, slåmaskiner kan ødelægge æg og slå unger ihjel (Vestergaard, 2000), og rovdyr kan lettere se 

og tage æg eller unger, hvis vegetationshøjden er for lav. For at tilgodese engfuglenes behov kræves en lav 

vegetationshøjde ved ynglesæsonens start, store åbne flader og en plantestruktur med egnede rede steder 

(Clausen & Kahlert, 2010). For at tilgodese engfuglenes behov, holdes et lavt græsningstryk i ynglesæsonen, 

efterfulgt af sent høslæt og sen afgræsning, samtidigt afgræsses folde med flest ynglefugle sidst (Thorup, 

2003).   

Fugle på overdrev og heder kræver træer og buske til at bygge reder, søge skjul og finde føde i (Sell, 2001). 

Små insektædende fugle foretrækker intensivt græssede arealer til fødesøgning, mens store insektædende 

fugle foretrækker moderat græssede arealer til fødesøgning (Söderström & Linnarsson, 2001). De 

insektædende fugle er generelt i tilbagegang, og derfor vil en drift, der tilgodeser insekt behov, også gavne 

mange fuglearter.  

Småpattedyr foretrækker et mosaiklandskab med græssede og ugræssede områder, der giver 

skjulemuligheder under fødesøgning samt gode spredningsmuligheder (Jensen & Hansen, 2001). Græsning 

med husdyr (kvæg og heste) kan forbedre levesteder og øge mængden af tilgængeligt foder for store 

pattedyr, såsom rådyr og krondyr (Buttenschøn et al., 2009), så længe der er gode skjulesteder i nærheden.    

 

Græsningsaftaler og kontrakter 
For at sikre at disse græsarealer, der understøtter den store mangfoldighed af plante og dyrearter fortsat 

skal eksistere, er der her i Danmark dannet forskellige former for initiativer til fortsat at pleje disse arealer. 

Disse initiativer kan være naturplejeforeninger, driftsfællesskaber, græsningsaftaler mm. Nogle af de ældste 

foreninger har eksisteret siden 1850’erne. De nyeste foreninger, kaldet kogræsserselskaber og høslætslaug, 

er kommet til inden for de seneste årtier. Fællesgræsning er når stats- eller fondsejede græsområder, udlejes 

til græsning i store fælles folde. Naturpleje- og kogræsserforeninger er ikke landmænd, ofte mennesker fra 

storbyerne, der deltager i drift af naturarealer. De dyr som anvendes til plejen, er enten ejet af foreningen 

eller lejet til formålet (Danmarks Naturfredningsforening, 2006). Høslætslaug plejer og reetablerer gamle 

høslætsenge (Jørgensen & Larsen, 2005). Naturforvaltningsmyndigheder, fx Naturstyrelsen, har gennem 

mange år anvendt græsningsaftaler til pleje af deres lysåbne naturtyper. Græsningsaftalen kan være mellem 

lodsejer og plejemyndighed, så det er en to-partsaftale, eller det kan være en tre-partsaftale, hvor en 

dyreholder er tredjepart. I nogle tilfælde kan plejemyndigheden også bare være forbindelsesskabende 

mellem en lodsejer med arealer der skal græsses, og en dyreholder der har brug for græsningsarealer 

(Buttenschøn, 2007).  
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Naturstyrelsen Fyn 
Naturstyrelsen sørger for at varetage opgaver i skove, ved kyster og vadehavet, samt ved andre 

naturområder i Danmark. De er en styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet. Deres hovedopgave er at sørge 

for gode rammer for friluftslivet, beskytte naturen og sørge for en effektiv drift af styrelsens skove og andre 

naturområder. Til dette er der ansat ca. 700 medarbejdere, som er fordelt på lokale enheder i hele landet. 

Tilsammen forvalter Naturstyrelsen ca. 200.000 hektar skove og naturområder over hele landet (NST Web, 

Om os). En af underafdelingerne i Naturstyrelsen er Naturstyrelsen Fyn, som står for forvaltning af statens 

arealer på Fyn i forhold til drift, friluftsliv og formidling (NST Web, Lokale enheder). Tilsammen dækker 

Naturstyrelsen Fyns arealer 3.500 hektar (NST Web, Arealoversigt Fyn).  

For at forvalte disse omtalte naturområder laves der driftsplaner for alle de arealer som Naturstyrelsen ejer. 

Driftsplanerne beskriver hvordan skove og naturarealer ejet af styrelsen skal drives og plejes. De beskriver 

bl.a.  målsætningen for arealdriften og skovområderne, samt planer for skovdriften, landskabets udvikling, 

friluftsliv og hvordan plejen skal være for naturarealerne, fortidsminder og kulturspor (NST Web, 

Driftsplanlægning). Driftsplanerne udarbejdes ved at der tilføres nye input til den gamle driftsplan, så man 

får et planforslag. Input kunne være de besøgenes/publikums viden om arealerne eller ønsker til fremtidig 

forvaltning af arealerne (NST Web, Input). Når planforslaget er færdigudarbejdet, skal det i høring og når 

høringen er slut, har man en færdig vedtaget driftsplan. Ved høring er alle velkomne til at kommentere på 

eller komme med konkrete forslag til planforslaget. Den vedtagne driftsplan gælder over en periode på 15 

år, hvor der i løbet af denne periode kan forekomme en planlagt revision af planen en til to gange. 

Driftsplanen for Fyn har 21 områdeplaner, dvs. en for hvert af de områder Fyn er delt ind i (NST Web, 

Driftsplanlægning Fyn). Områdeplanerne er opbygget nogenlunde på samme måde som driftsplanen, men 

områdeplanen er mere detaljeret da den omhandler mindre områder. På nedenstående kort (figur 1) ses 

med rødt alle de områder på Fyn, som Naturstyrelsen ejer.  
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Problemformulering 
Som beskrevet ejer Naturstyrelsen en del af de danske naturarealer, som forpagtes ud til landmænd eller 

dyreholdere, der plejer arealerne. Naturstyrelsen står derfor med ansvaret for at deres områder udvikles i 

positiv retning, og at der ikke er tilbagegang, hvilket er et EU-krav, hvis det er et Natura 2000 område. Dog 

er det ikke alle Naturstyrelsens områder, der er Natura 2000 områder. For at kunne planlægge den bedste 

pleje for et naturområde, bør den nuværende tilstand kendes. Til dette kræves et overblik over de 

Figur 1 Kort over Fyn med arealer som Naturstyrelsen ejer markeret med rødt, navnene for områderne står 
skrevet med fed sort skrift (NST Web, Beskrivelse af Naturstyrelsen Fyn).  
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tilgængelige informationer for et område, samt hvilken naturtype det er og hvilken plejeform der anvendes 

på området mm. Alle disse tilgængelige informationer findes ikke samlet et sted, men er spredt ud over flere 

databaser, og kræver derfor at Naturstyrelsen bruger tid på at finde informationerne. Naturstyrelsen har 

derfor efterspurgt at få udarbejdet et fakta-ark, hvor i alle informationerne for et område kan samles, da 

dette førhen har manglet, når de skulle planlægge plejeplaner for deres områder. 

Formålet med mit projekt var at udarbejde et forslag til et sådant faktaark, da det kan optimere og 

overskueliggøre plejen for de lysåbne naturområder. Første skridt til udarbejdningen af faktaarket var at 

skabe et overblik over Naturstyrelsen Fyns forpagtede områder. Ud fra dette informationsoverblik blev 

punkterne til det første udkast af faktaarket udarbejdet. Punkterne skal besvares for at kunne få et indblik i 

den nuværende tilstand for et område, og dermed hvilken form for pleje det individuelle naturområde har 

brug for. På den måde kan faktaarket indeholde en god beskrivelse af et områdes naturværdier, strukturer 

og faciliteter samt målsætninger for området. Efterfølgende blev det første udkast af faktaarket afprøvet på 

nogle udvalgte forpagtede områder, for at se om der var nogle punkter der mangler på faktaarket, hvor det 

blev tilrettet herefter. For at afprøve faktaarket blev det udfyldt med så meget tilgængeligt information som 

muligt om et område. Den information som ikke kunne findes i blandt den nuværende tilgængelige 

information, blev fundet ved at det næsten udfyldte faktaark blev taget med ud på det gældende område for 

at færdigudfylde faktaarket. Samtidigt blev det sikret at den allerede udfyldte information i faktaarket var 

korrekt. 

Projektet blev udført i samarbejde med Naturstyrelsen Fyn, så de efter projektets afslutning kan anvende 

arket til at få et overblik over deres områder og dermed beslutte, hvilken naturpleje der er bedst for at det 

specifikke område, for at området får den optimale pleje og lever op til EU’s krav (hvis det er et Natura 2000 

beskyttet område). 

Metode 

Dataindsamling og -behandling 
Data blev indsamlet over Naturstyrelsen Fyns forpagtede arealer, for at have et grundlag at udarbejde 

punkterne til fakta-arket ud fra. Som starten på dataindsamlingen blev et excel-dokument tilsendt af en 

medarbejder fra Naturstyrelsen Fyn. Dokumentet indeholdt informationer om de 89 forpagtningers navne, 

arealstørrelse, plejemetode og græsningsdyr. I samme excel-dokument blev der tilføjet flere kategorier til 

information, der skulle findes. Disse nye kategorier var om et areal var: fredet, §3 beskyttet, Natura 2000 

beskyttet, ramsarområde, hvilke(n) naturtype(r) området indeholder og om der er fundet invasive eller 

særlige arter på området. Information om et areals naturtype og om et areal er fredet, ramsarområde eller 

Natura 2000 habitat- eller fuglebeskyttelse blev fundet på Danmarks Arealinformation (se link i referencer), 

vha. filtre. Arealet blev slået op på Danmarks Arealinformation ved først at finde arealets lokation på et kort, 

kaldet ”nuværende arealanvendelse” fra ”kort i høj opløsning” på Naturstyrelsens hjemmeside (se link i 

referencer) (bilag 3). Kortet der viser nuværende arealanvendelse, er et lille udsnit af Fyn fra Danmarkskortet, 

hvor arealet er indtegnet på og mærket med afdelingsnumre fx 427b (NST Web, Beskrivelse af Naturstyrelsen 

Fyn). Samtidigt blev det samme forpagtede areal slået op i bilaget ”plejeplan for lysåbne naturarealer”, der 

bl.a. indeholder information om de forpagtede arealers: afdelingsnummer, arealstørrelse, ANV-kode, 

naturtyper registreret på området, Natura 2000 beskyttelse, og specielle arter fundet på arealet. ”Plejeplan 

for lysåbne naturarealer” er et bilag der er udarbejdet af Naturstyrelsen i forbindelse med driftsplanerne (Se 

bilag 1), og kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside under ”Driftsplan Fyn” -> ”Samlet beskrivelse af 

Naturstyrelsen Fyn” (se link i referencer). Alle arealerne blev både slået op på Danmarks Arealinformation og 

i bilaget ”plejeplan for lysåbne naturarealer” (bilag 1), for at være sikker på informationen om naturtype samt 
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beskyttelsestyper på området stemte overens. De registrerede invasive arter på områderne blev fundet på 

Miljø GIS (se link i referencer). 

Dog var der nogle af forpagtningerne, der ikke kunne findes på ”kort i højopløsning” eller i bilaget ”plejeplan 

for lysåbne naturarealer” (bilag 1), så informationerne om disse områder blev slået op i Naturstyrelsens 

computersystem på ”Mapinfo” af en medarbejder, da dette system kun er tilgængeligt for Naturstyrelsens 

medarbejdere. 

Til sidst da alle dataene, over Naturstyrelsen Fyns 89 forpagtede arealer, til hver kategori var samlet i excel-

dokumentet, så det ud som i bilag 2. Nu kunne udarbejdningen af faktaarket begynde.   

 

Udarbejdning af fakta-ark 
Ud fra de kategorier den indsamlede data er bygget op om, blev det første udkast til faktaarket udarbejdet.  

1. udkast af faktaark  

Det første udkast af faktaarket (bilag 5) blev udarbejdet ud fra, hvad jeg kunne forestille mig ville være 

væsentligt at vide i forhold til at kunne udarbejde målsætninger for arealet. Under det første hovedpunkt 

”beskrivelse” er de punkter, som skal beskrive hvor lokaliteten kan findes, ved at beskrive enhed, skovnavn, 

skovnummer og afdelingsnummer. Disse beskrivende underpunkter er udvalgt, fordi det også er udtryk der 

bruges i bilaget ”plejeplan for lysåbne naturarealer” (bilag 1). Arealstørrelsen og arealets kaldenavn er sat på 

til praktisk information. Kontrakttype, forpagters navn og forpagtningsperioden er sat på, for at læseren kan 

vide, hvor længe området er forpagtet ud til den nuværende forpagter, så man dermed ved hvor længe den 

nuværende pleje vil fortsætte, og at man kan slå forpagterens navn og nummer op, hvis man får brug for at 

kontakte forpagteren. 

Ved andet hovedpunkt ”beskyttelse” beskrives de typer af beskyttelse, som findes på området, da det er 

vigtigt at tage højde for, i forhold til at kunne lave målsætninger for området. Herunder er der et underpunkt, 

som beskriver hvilke §3 naturtyper, der kan findes på området, da der skal tages hensyn til hvilke naturtyper, 

der er på området, fordi de hver især kræver særlige plejehensyn. Efter §3 beskyttede naturtyper kommer 

underpunktet ikke beskyttede naturtyper, så der her kan beskrives om der findes græsarealer såsom slette, 

der ikke skal tages lige så meget hensyn til. Ved både beskyttede og ikke beskyttede naturtyper kan ANV-

koden for naturtypen skrives, koden er en forkortelse af naturtypens navn med tre bogstaver. Denne ANV-

kode anvendes i bilaget ”plejeplan for lysåbne naturarealer” (bilag 1), hvilket er derfor den er medtaget i 

faktaarket. Ved punktet Natura 2000 beskyttelse kan brugeren se, om området er Natura 2000 beskyttet, så 

man er klar over, at der skal være særlig opmærksomhed på plejen af arealet. Efterfølgende kommer 

underpunktet anden beskyttelse, hvor det fremgår om arealet er fredet eller et ramsarområde. Hvis arealet 

er fredet, skal man være opmærksom på at der er lagt en række væsentlige begrænsninger på arealets 

anvendelsesmuligheder, og hvis arealet er en del af et ramsarområde, skal der tages hensyn til sikring af 

vådområder og vandfugle samt tilstræbes at øge bestanden af vandfugle (NST Web, Ramsar-konventionen).  

I det tredje hovedpunkt hensyn oplyses brugeren, om der findes nogle invasive arter, særlige arter eller bilag 

IV arter, da der også skal laves særlige målsætninger og planlægninger for disse. For de invasive arter skal 

der planlægges en metode til at udrydde dem enten ved græsning, slåning eller rydning. Så her skal brugeren 

tage højde for, hvilke græsningsdyr der er på området, da nogle dyr kan fremme eller reducere den invasive 

art, afhængigt af hvilken invasiv art der er tale om. De særlige arter er vigtige at huske på, når der f.eks. skal 

planlægges høslæt eller græsningstryk. Det er også meget væsentligt for planlægningen af plejen og 



SDU Efterår 18 BABB501: Bachelorprojekt i biologi Katrine Steenholdt 
 Naturpleje af Fynske Naturarealer: Fakta-ark  
 

Side 17 af 185 
 

målsætningerne, om der er bilag IV arter på arealet, da der skal være meget stor fokus på plejen af arealerne 

for at fremme levevilkårene for disse arter, hvilket er et EU-krav (MST Web, Natura 2000 Overvågning).  

Under det næste hovedpunkt ”pleje” oplyses det, hvilken nuværende pleje (afgræsning, maskinel eller 

manuel) der er på arealet, for at det kan tages med i overvejelserne, om den nuværende pleje er den bedste 

pleje for området i forhold til målsætningerne for området. I den efterfølgende boks kan det oplyses, hvor 

længe arealet har været plejet, for at give et indblik i om arealet har været plejet længe, eller om det har 

været drevet som omdrift inden for nyere tid. 

Det femte hovedpunkt status skal give information om naturtilstands-indekset, arts-indekset, struktur-

indekset og nuværende naturtilstand, for at brugeren kan få en ide om det er et areal, hvor der er en god 

eller ringe naturkvalitet, og dermed om der skal gøres en indsats for at få en bedre naturkvalitet. 

Efterfølgende kommer punktet ”trusler”, hvor det kan beskrives, om der er trusler for området i form af f.eks. 

invasive arter, tilgroning eller næringsstoftilførsel fra omkringliggende marker, så der kan lægges planer for 

at begrænse disse trusler, i from af at lægge planer for bekæmpelse af invasive arter, foretage høslæt eller 

foretage brakpudsning af området, afhængigt af hvad truslerne er.  

Når brugeren når til det sjette hovedpunkt ”målsætninger”, skal de have fået så meget information om 

området fra ovenstående punkter, at brugeren kan lave gode målsætninger for plejen af området. Disse 

målsætninger skal skrives i boksen ”målsætning for området”, og i boksen nedenunder kan brugeren beskrive 

hvilke virkemidler, der skal bruges for at udføre målsætningerne for området, f.eks. hvilke arealer der skal 

fældes for at gøre mere plads til beskyttede naturtyper, eller om plejemetoden skal ændres fra et 

græsningsdyr til et andet, da græsnings dyrene græsser forskelligt (Jordan et al., 1988; Buttenschøn, 2007). 

Boksen alternativ drift er medtaget i arket, for at brugeren kan komme med bud på, hvad plejen for området 

ellers kunne være, hvis den planlagte pleje ikke opfylder de opsatte målsætninger.  

Som det næstsidste hovedpunkt er der en boks, hvor andre bemærkninger for området kan beskrives, f.eks. 

er der på nogle arealer udgangsforbud i bestemte perioder grundet ynglende fugle, hvilket er vigtigt, hvis der 

skal planlægges feltarbejde/undersøgelser, eller hvis nye ansatte skal arbejde med områderne. Som det 

sidste punkt i faktaarket er der lavet bokse, hvor det kan skrives hvem der udfyldte faktaarket og hvornår, i 

tilfælde af at noget skulle være udfyldt forkert, eller hvis andre brugere har spørgsmål til hvor 

informationerne kommer fra, spørgsmål til målsætningerne eller andet. 

Tabelboksene som faktaarket er bygget op af, er gjort store nok til at der kan skrives i dem med blyant eller 

kuglepind, hvis faktaarket skal printes ud, i tilfælde af/når det skal medbringes i felten. 

Denne første udgave af faktaarket blev indsendt til Naturstyrelsen Fyn, for at den eksterne vejleder kunne 

give feedback på faktaarket, hvorefter det blev tilrettet herefter.  

 

2. udkast af faktaark  

I andet udkast af faktaarket (bilag 6), dvs. før In situ testen men efter Naturstyrelsens kommentarer, blev der 

fjernet følgende underpunkter fra første hovedpunkt: Enhed, skovnavn, skov nr., kontrakt type, forpagters 

navn og forpagtningsperiode. Enhed, skovnavn og skovnummer blev fjernet, da det ikke er definitioner som 

bruges af Naturstyrelsens ansatte i deres daglige arbejde, men kun bruges i driftsplanen. Arealets kaldenavn 

er det eneste navn, der bruges i daglig drift. Afdelingsnummeret er dog stadig væsentligt, hvis dele af arealet 

skal omtales, hvilket det gør i driftsplanerne. Afdelingsnumrene kan ses på kort i højopløsning (bilag 3) fra 

driftsplanerne. Forpagters navn, forpagtningsperiode og kontrakttype blev fjernet, da forpagters navn er 
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under persondataloven. Forpagtningsperiode og kontrakttypen var irrelevant, da faktaarket forventes at 

anvendes over en periode, der er væsentlig længere end forpagtningskontraktens periode.  

Punktet ”ikke beskyttede naturtyper fundet på området” blev ændret til ”øvrige naturtyper fundet på 

området”, da det kan være naturtypen ”slette”, som ikke er en rigtig naturtype, men et begreb der anvendes 

i Naturstyrelsens system om græsområder, der ikke er overdrev eller enge. I denne udgave blev der tilføjet 

bilagshenvisninger til kort over §3 naturtyperne og Natura 2000 naturtyper og -beskyttelses grænser, for at 

brugeren kan se hvor grænserne for naturtyperne og beskyttelsen går, hvilket er brugbart når man skal 

planlægge målsætningerne, eller hvis man skal ud for at gennemse arealet. Der blev også tilføjet et skema 

over Natura 2000 naturtyperne fundet på området, da det er vigtigt at vide, om der findes nogen Natura 

2000 naturtyper og hvor de er lokaliseret, fordi de kræver særlig pleje og opmærksomhed, i forhold til at 

følge EU's krav om at bevare disse naturtyper.  

Under punktet ”Anden beskyttelse” blev der tilføjet et punkt med kulturhistoriske spor, da de kulturhistoriske 

spor også skal bevares, fx er får særligt gode til pleje af fortidsminder (Buttenschøn, 2007). Samtidigt blev 

der gjort plads til at præcisere, hvad de kulturhistoriske spor er, hvis det fx er kulturhistoriske spor, som 

kræver pleje så som et voldsted. Hovedpunkt ”hensyn” blev ændret til ”Særlige arter”, da hensyn kan være 

så mange andre ting der også skal tages hensyn til, f.eks. er naturtyperne også et hensyn der skal tages og 

det samme gælder fredning og diger mm. I dette tilfælde er det enten særlige invasive arter, der kræver 

planlagt bekæmpelse eller særlige arter, der kræver særlig beskyttelse.  

Hovedpunktet ”pleje” blev rykket ned, så det kommer efter målsætningerne, da det er mere brugbart for 

brugeren. Ved hovedpunktet ”Status” blev boksene med naturtilstands-indeks, arts-indeks og struktur-

indeks slettet, da det ikke kommer til at være brugbart i udformningen af målsætningerne, fordi 

naturstyrelsen ikke selv har bemanding til at foretage beregninger af disse indeks, men bruger allerede 

eksisterende information. I stedet blev HNV-scoren for et område tilføjet, da det er en score, der viser om 

området har høj eller lav naturkvalitet, og afgør hvor mange penge landmændene kan få i støtte af staten til 

deres områder. Det er derfor væsentligt for naturstyrelsen at vide, da de tilsvarende skal regulere beløbet, 

som landmanden betaler for at leje jorden.  

Under hovedpunktet ”Målsætning” blev ”målsætning for området” lavet om til ”Fokus for forvaltning af 

område”, da der som oftest ikke kun er én målsætning for et område men mange målsætninger, så man 

derfor skal have fokus på nogle af de hovedpunkter der forvaltes for. For at følge op på ”fokus for forvaltning” 

blev der tilføjet et nyt underpunkt ”Delmålsætninger”, hvor forskellige delmål for forskellige dele af et areal 

kan beskrives. Her kan der med fordel gøres brug af de før omtalte afdelingsnumre, for i mange 

sammenhænge er der mange forskellige delmål for forskellige dele af et areal. Det kunne som eksempel 

beskrives, at der i afdeling 279 skal ryddes en del af et areal med træbevoksning, for at der kan udvides et 

område med Natura 2000 beskyttet rigkær. Efter nogle af underpunkterne blev der tilføjet en nærmere 

specificering med lidt mindre grå skrift, som skal gøre det lettere for brugeren at vide hvad der menes. Dette 

er bl.a. tilføjet ved fokus for forvaltning af område, delmålsætninger, virkemidler, mm. 

Hovedpunktet ”pleje” blev nu det næstsidste punkt. ”Plejet siden (år)” blev omskrevet til ”Plejet med 

ovennævnte plejemetode siden (år)”, da det ikke er beskrevet noget sted, hvordan arealerne forhenværende 

har været plejet, derfor er den kendte forhenværende plejemetode den, som kendes af Naturstyrelsens 

medarbejdere. Det forhenværende sidste hovedpunkt ”Udfyldt af” blev slettet, fordi det ikke er nødvendigt 

at have med, da det er et faktaark om arealet, og ikke et feltregistreringspapir, som er udført på et bestemt 

tidspunkt. Det er meningen, at faktaarket løbende skal opdateres med den nyeste information. Til sidst i 

faktaarket blev der gjort plads til indsættelse af de to bilag: ”Bilag 1 - Kort med indtegnede grænser for §3- 
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og øvrige naturtyper” og ”Bilag 2 - Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper og beskyttelses grænser”, 

så det er lettere for brugeren at indsætte dem i den rigtige rækkefølge, som passer med henvisningerne i 

teksten. 

Denne bruttotype af faktaarket blev taget med ud på syv udvalgte forpagtningsarealer, for at teste om arket 

kunne bruges i praksis, og se om der manglede flere punkter på arket. 

 

In situ test af faktaark 

De syv udvalgte arealer som faktaarket blev testet på var: Feddet, Lærkedal, Svanninge bakker, Sollerup enge, 

Fynshoved, Gabet vest og Gabet øst. Områderne, som blev udtaget til at teste faktaarket på, blev udvalgt ud 

fra en række kriterier: lokationerne skal findes forskellige steder på Fyn, skal være af forskellige naturtyper 

(overdrev, eng, strandeng mv.), de skal være af forskellige størrelser, da naturindhold varierer efter størrelse, 

og områderne skal være plejet med forskellige typer og længde af pleje.  

I bilag 15 ses et kort over Fyn med de 7 udvalgte områder markeret på kortet, for at se den geografiske 

spredning af arealerne. Arealerne er udvalgt, så de ligger nogenlunde spredt over Fyn, for at få repræsenteret 

så mange naturtyper som muligt. I tabel 2 i resultater ses en oversigt over de udvalgte arealers størrelse, 

plejemetode, beskyttelse og naturtyper. Som det fremgår af tabellen, er der udvalgt arealer af forskellige 

størrelser fra 0,4-79,5 hektar, for at sikre at faktaarket kan anvendes på både store og små arealer. Det 

samme er gjort for pleje, hvor der er udvalgt områder der græsses af forskellige dyr (kvæg, hest, får), og 

arealer der plejes med høslæt. Tre af områderne der er udvalgt er fredet, og de samme tre er også Natura 

2000 beskyttede, dog er der ikke nogen af de udvalgte områder, der er ramsarområder, men det forventes 

ikke, at dette vil være at problem i forhold til at anvende faktaarket på arealet. Det sidste kriterie var, at der 

skulle være forskellige naturtyper på de udvalgte arealer, som det kan ses i tabel 2. Der er udvalgt områder 

med naturtyperne: strandeng, hede, eng, overdrev, mose og den ubeskyttede naturtype slette. Alle disse 

kriterier er til for at sikre, at faktaarket kan anvendes på alle naturområder. 

For at teste om faktaarket fungerer i praksis, blev det testet på de 7 udvalgte områder. Et faktaark for hvert 

af de 7 områder blev forsøgt udfyldt så realistisk som muligt, som Naturstyrelsen ville have gjort det. Det blev 

gjort ved at finde så meget information som muligt, der allerede var tilgængeligt i deres driftsplaner (se link 

i referencer). Herfra blev alt den brugbare information om området kopieret ind i faktaarket, som 

Naturstyrelsen nok ville have gjort, da informationerne allerede er noget de selv har skrevet og indsamlet 

om deres arealer. 

Ud over det som stod i driftsplanerne, var der nogle informationer, som skulle findes andre steder bl.a. på 

Danmarks arealinformation (se link i referencer), i fortidsminde bilag fra driftsplanerne (NST Web, 

Fortidsminde bilag), på Den Danske Rødlistes hjemmeside og i forpagtningskontrakten for hvert område. De 

data som var indsamlet i det tidligere omtalte excel-dokument (bilag 2) blev også brugt til at udfylde 

faktaarkene. HNV-scoren for et område blev aflæst på et kortlag fra Danmarks Arealinformation og 

plejehistorien for et område blev oplyst af de ansatte ved Naturstyrelsen Fyn. 

De syv udfyldte faktaark kan ses i bilag 8-14. Da faktaarkene var udfyldt med alt den allerede tilgængelige 

information, blev arkene printet ud, for at blive taget med ud på lokationerne. Dette blev gjort for at se, om 

den allerede tilgængelige information var korrekt og aktuel, om der var noget nyt information at tilføje og 

om faktaarkene kunne anvendes i praksis. 
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Efter bruttotypen af fakta-arket blev testet på de 7 udvalgte områder, blev punkterne i bruttotypen af fakta-

arket tilrettet efter dette, så det endelige faktaark blev dannet. 

 

Endelig udgave af faktaark  

I den sidste og færdige udgave af faktaarket (Bilag 7) efter in situ testen, blev der kun lavet mindre ændringer 

af faktaarkets layout. Der blev kun foretaget ændringer i tre hovedpunkter. Det første af dem, under 

hovedpunktet ”Status”, blev teksten ”nuværende naturtilstand” ændret til ”overordnet vurdering af arealets 

tilstand”, da nuværende naturtilstand er et vidt begreb. Ved ”overordnet vurdering af arealets tilstand” kan 

det beskrives, hvilke planter der findes på arealet, hvis der er nogle gode indikatorarter for naturtypen, eller 

andre væsentlige observationer man kan gøre sig på området, fx nogle særlige- eller truede arter der er på 

rødlisten. Underpunktet alternativ drift blev slettet, da det ikke kom i brug, da faktaakene blev udfyldt med 

informationer før og efter in situ testen. Det sidste hovedpunkt hvor der blev foretaget ændringer var ”Pleje”, 

hvor plejetyperne, som før var afgræsning, maskinel og manuel, blev lavet om til afgræsning og høslæt, da 

det kun er de to termer, der anvendes indenfor Naturstyrelsens forpagtningskontrakter.  

Til denne udgave blev der gjort plads til en referenceliste, hvis andre brugere end den der har udfyldt arket, 

vil vide hvor informationerne kommer fra. Til sidst i faktaarket blev der gjort plads til flere bilag, så brugeren 

der skal sætte bilagene ind, nemt kan finde ud af hvor de skal være og i hvilken rækkefølge. Alle disse kortbilag 

er nødvendige, for at man kan danne sig et billede af, hvor grænserne for de forskellige fredninger og 

beskyttelsesgrænser går. Alle kortene er også gode at have med, hvis man skal ud for at inspicere arealet.  

Som det kan ses i bilag 8-14, er der brugt to forskellige skrifttyper i faktaarket, for at gøre en klar forskel på 

hvad der er hoved- og underpunkter, og hvad der er svarene til punkterne. Dette er for at gøre arket mere 

brugervenligt og overskueligt at forstå.  

Resultater 

Dataoversigt 
På figur 2 ses fordelingen af de 89 forpagtede arealer sorteret efter seks størrelsesintervaller. 35 forpagtede 

områder har en lille arealstørrelse på 0-5 Ha svarende til 39% af alle de forpagtede arealer. Der er 18 

mellemsmå arealer på 5-10 Ha svarende til 20% og 16 store arealer på mere end 25 Ha svarende til 18%, dvs. 

der næsten er lige mange af de mellemsmå og de store forpagtede arealer. Der er 8 arealer, som har et areal 

på 10-15 Ha svarende til 9%, 7 arealer har et areal på 15-20 Ha svarende til 7,9%, og 5 arealer har et areal på 

20-25 Ha svarende til 5,6%. Dvs. at der er færrest af de mellemstore arealer og flest meget små eller meget 

store arealer.  
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På figur 3 ses fordelingen af de 89 forpagtede arealer opdelt efter forskellige plejemetoder. Den plejemetode 

der oftest er anvendt, er sæsongræsning med kvæg, hvilket anvendes på 42 af de forpagtede arealer 

svarende til at 47%. De mindst anvendte plejemetoder er græsning med kvæg + høslæt og græsning med 

hest + høslæt, som anvendes på hhv. 2 arealer svarende til 2% og 1 areal svarende til 1%. På 2 arealer er 

plejemetoden ikke angivet, og på 3 arealer er der stadig omdrift (landbrug), hvilket med tiden skal omlægges 

til græsning.  
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Figur 3 fordelingen af de 89 forpagtede arealer opdelt efter forskellige plejemetoder. 
Plejemetoderne fremgår i den vandrette kategoriakse. De mørkegrå søjler er antallet af arealer der 
plejes med den angivne plejemetode under søjlen. De lysegrå søjler er fordelingen af de anvendte 
plejemetoder i %. 

Figur 2 fordelingen af de 89 forpagtede arealer opdelt efter seks størrelsesintervaller i Ha. De 
mørkegrå søjler er antallet af arealer i hvert størrelsesinterval, og de lysegrå søjler er fordelingen af 
arealstørrelserne i %. 
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På figur 4 ses hvor mange arealer, der er beskyttet af de angivne beskyttelsestyper, i den vandrette 

kategoriakse. Langt størstedelen af de forpagtede områder er §3 beskyttet natur. 69,7% svarende til 62 

arealer indeholder §3 beskyttet natur. 25 arealer svarende til 28,1% går ikke ind under nogen beskyttelse. 

Der er ikke nogen arealer, der kun er fuglebeskyttet af Natura 2000, men 17 arealer svarende til 19,1% er 

Natura 2000 Habitat- og fuglebeskyttelse. 18 arealer svarende til 20,2% ligger under Natura 2000 

habitatbeskyttelses område. 5 arealer ligger i et ramsarområde, og 15 arealer ligger i et fredet område. Et 

areal kan indgå under flere af beskyttelsestyperne på en gang, fx kan et areal både være beskyttet af §3, 

Natura 2000 og være fredet, hvilket også kan ses på figur 4, da det samlede antal % i figuren summer til 159%. 

I gruppen ”ikke beskyttet” er der kun medregnet de arealer som ikke er beskyttede på nogle måder. De 

arealer der er medregnet i de beskyttede grupper, kan også have ubeskyttede områder på sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På figur 5 ses hvilke naturtyper, der findes på de forpagtede områder. På 30 arealer (=33,7%) findes den §3 

beskyttede naturtype overdrev. Det er ikke alle overdrev, enge og moser som er §3 beskyttede naturtyper. 

Lægges de 8 ubeskyttede overdrev sammen med de 30 §3 beskyttede overdrev, er det 38 arealer ud af 89, 

som indeholder naturtypen overdrev, svarende til 42,7%, dvs. næsten halvdelen af alle de forpagtede arealer 

indeholder naturtypen overdrev. §3 naturtypen hede findes kun på et areal svarende til 1,1% af det samlede 

antal arealer. Naturtyperne §3 eng og §3 mose er også hyppigt forekommende på de forpagtede arealer, 

disse findes på hhv. 26 (=29,9%) og 29 (=32,6%) arealer. En tredjedel af arealerne indeholder også en §3 

beskyttet sø udover de lysåbne naturtyper. Slette er ikke en naturtype, men et lysåbent ubeskyttet græsareal 

og findes på 44 af de 89 arealer. Dette svarer til at 49,4% af alle arealerne indeholder områder med slette. 

Omdrift findes på 4 arealer, og skov findes på 2 forpagtningsarealer. De angivne % overstiger i dette tilfælde 

100%, fordi antallet af naturtyper på et areal kan variere fra 1 til 5 naturtyper på samme areal (se bilag 2). 
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Figur 4 viser hvor mange arealer der er beskyttet af de angivne beskyttelsestyper. 
Beskyttelsestyperne fremgår i den vandrette kategoriakse. De mørkegrå søjler er antallet af 
arealer der beskyttes med den angivne beskyttelsestype under søjlen. De lysegrå søjler er 
fordelingen af de anvendte plejemetoder i %. 
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I tabel 1 er det angivet, hvor der er fundet invasive arter, og hvilke invasive arter der er fundet. Det samme 

kan ses for vigtige arter, som er fundet på nogle bestemte arealer. Som det kan aflæses i tabellen, er den 

invasive art Rynket Rose fundet på følgende to arealer: Feddet + Frøbjerg Bavnehøj og Thurø Rev. De vigtige 

arter er fundet på 9 arealer ud af 89 arealer (angivet i tabellen). Der er ikke registreret nogle invasive arter 

på de arealer, hvor der er fundet vigtige arter.  

Tabel 1 oversigt over registrerede invasive arter og vigtige arter fundet på forpagtningerne. Kun de arealer hvor der er registreret en 
invasiv art eller en vigtig art på, er medtaget i denne tabel. 

Areal navn Invasive arter Vigtige arter (planter/dyr/svampe) 

Avernakø – Skallevejen  Klokkefrø 

Fakkemosen  Hvas Avneknippe 

Feddet og Frøbjerg Bavnehøj  Rynket Rose  

Fyns Hoved - Nord, Midtvest, 

Sydøst og Fællesstrand 

 Strandtudse, Stor- og Lille vandsalamander 

Helnæs Made - Midte  Mygblomst, Hvas Avneknippe 

Helnæs Made - mod Syd  Padder 

Lundemosen  Hvas Avneknippe 

Lærkedal  Ellemose 

Otterup Mose  Maj-Gøgeurt, Ellemose 

Svanninge Bakker 

 

 Tjære-Nellike, Bakke-Nellike, Maj-Gøgeurt, 

Katteskæg, insekter, Gul Engmyretuer, 

vokshatte 

Thurø Rev Rynket Rose  
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Figur 5 fordelingen af naturtyper på de forpagtede arealer. Naturtyperne fremgår i den vandrette kategoriakse. De mørkegrå søjler 
er antallet af de, undersøjlerne angivne naturtyper, der findes på de 89 forpagtede arealer. De lysegrå søjler er fordelingen af 
naturtyperne i %. 
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I tabel 2 ses en oversigt over de udvalgte arealers størrelse, plejemetode, beskyttelse og naturtyper. Som det 

fremgår i tabellen, varierer størrelsen af arealerne fra 0,4 hektar til 79,5 hektar. Det mindste areal er Gabet 

Vest på 0,4 hektar, og det største udvalgte areal er Svanninge Bakker på 79,5 hektar. Seks af de udvalgte 

arealer plejes med græsning, mens det kun er Gabet Vest, som plejes med høslæt. Udover hvilken pleje der 

anvendes, er det også beskrevet i tabellen, hvilket græsningsdyr der anvendes på arealerne. Fire arealer 

sæsongræsses af kvæg, hvor af Svanninge Bakker helårsgræsses med kvæg. Fynshoved sæsongræsses med 

får, og Gabet Øst sæsongræsses med heste. Tre af områderne: Fynshoved, Sollerup Enge og Svanninge Bakker 

er fredet, og de samme tre er også Natura 2000 habitatbeskyttelse, hvoraf Sollerup Enge både er habitat- og 

fuglebeskyttelse. Ingen af de udvalgte områder er ramsarområder. De udvalgte arealer indeholder 

naturtyperne: strandeng, hede, eng, overdrev, mose og den ubeskyttede naturtype slette. Feddet indeholder 

naturtyperne strandeng og hede, hvor Fynshoved også indeholder strandeng, men i stedet for hede findes 

der overdrev på Fynshoved. På Gabet Vest og Gabet Øst findes der kun en naturtype på hver, som hhv. er 

overdrev og slette. Lærkedal og Svanninge Bakker indeholder begge eng, overdrev og mose, hvor Sollerup 

Enge indeholder næsten de samme naturtyper, på nær overdrev.  

Tabel 2 oversigt over udvælgelsesgrundlaget for de 7 udvalgte naturtyper. Af tabellen fremgår arealernes kaldenavn, størrelse, 
plejemetode og beskyttelsestyper, samt naturtyperne der findes på områderne. Tomt felt under fredning, Natura 2000 og 
ramsarområde betyder at området ikke er fredet, ramsarområde eller Natura 2000 beskyttet. 

Navn Areal  Pleje  Metode Fredet Natura 
2000  

Ramsar- 
område 

§3 
Naturtype 

  

Feddet  16,8 græsning kvæg    strandeng hede  

Fynshoved, 
Midtøst og 
Syd 

11,15 græsning får ja habitat  strandeng overdrev  

Gabet Vest 0,4 høslæt høslæt     overdrev  

Gabet Øst 1,1 græsning hest     (slette)  

Lærkedal  20 græsning kvæg    eng overdrev mose 

Sollerup 
Enge 

58 græsning kvæg ja habitat 
+ fugle 

 eng  mose 

Svanninge 
Bakker 

79,5 græsning kvæg - 
helårs 

ja habitat  eng overdrev mose 

 

Udarbejdning af fakta-ark 

1.  Udkast 

Det første udkast af faktaarket, dvs. før in situ testen og før faktaarket blev sendt til Naturstyrelsen for 

feedback, så ud som i bilag 5. Arket er bygget op om nogle hovedpunkter, hvor det første hovedpunkt er 

”beskrivelse”. I den introducerende beskrivelse er der punkter, som skal udfyldes med information om: 

Enhed, Skovnavn, Skov nr., Arealstørrelse, Afdelings nr., Arealets kaldenavn, Kontrakt type, Forpagters navn 

og Forpagtningsperiode. Det andet hovedpunkt er afsnittet med beskyttelse, som skal indeholde information 

om der findes nogen §3 naturtyper fundet på området, ikke beskyttede naturtyper fundet på området, 

Natura 2000 beskyttelse og evt. anden beskyttelse, hvis området er fredet eller ramsarområde. Det tredje 

hovedpunkt er, om der skal tages nogle specielle hensyn til: invasive arter, særlige arter eller bilag IV arter. 

Det fjerde hovedpunkt er, hvilken pleje der er på arealet nu, hvilken forhenværende pleje der har været på 

det gældende areal, og hvor længe arealet har været plejet. Under punktet nuværende pleje ønskes det 

oplyst, hvilken plejemetode som anvendes: afgræsning, maskinel eller manuel, samt med hvilken metode 
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dvs. hvilket dyr der afgræsses med / redskab / metoden anvendt. Det femte hovedpunkt omhandler arealets 

nuværende status. Herunder er der tre indeks: Naturtilstands-indeks, Arts-indeks og Struktur-indeks. Ud over 

det er der et punkt med den nuværende naturtilstand og trusler (indenfor/udenfor området). Det sjette 

hovedpunkt er målsætning, hvor der kan beskrives målsætninger for området, hvilke virkemidler der skal 

anvendes for at opnå målsætningen og evt. alternativ drift. Det næstsidste hovedpunkt i faktaarket er 

”Andet”, hvor der kan stå andre bemærkninger for området. Det sidste hovedpunkt i faktaarket er hvem 

arket er udfyldt af, hvor underpunkterne som ønskes besvaret er: hvilken afdeling medarbejderen kommer 

fra, navnet på medarbejderen der har udfyldt arket og datoen for hvornår arbejdet er udført.  

2.  Udkast 

I det næste udkast af faktaarket, dvs. før in situ testen men efter Naturstyrelsens kommentarer, så faktaarket 

ud som i bilag 6. Arket er bygget op på samme måde om hovedpunkterne som det forrige. I det første 

hovedpunkt ”beskrivelse” er der her blevet fjernet de beskrivende informationspunkter: Enhed, skovnavn, 

skov nr., kontrakt type, forpagters navn og forpagtningsperiode. I andet hovedpunkt ”beskyttelse” er ”ikke 

beskyttede naturtyper fundet på området” ændret til ”øvrige naturtyper fundet på området”, og der er 

tilføjet et skema over Natura 2000 naturtyperne fundet på området. Der er også tilføjet bilagshenvisninger 

til bilag, der kan indeholde kort over §3 naturtyperne og Natura 2000 naturtyper og -beskyttelses grænser. 

Under punktet ”Anden beskyttelse” er tilføjet et punkt kaldet ”kulturhistoriske spor”, samt skriveplads til at 

karakterisere fredningen og de kulturhistoriske spor. Det tredje hovedpunkt ”hensyn” er ændret til ”Særlige 

arter”. Hovedpunktet ”Status” er rykket længere op, så det forekommer som fjerde hovedpunkt. Herunder 

er der tilføjet en boks, hvor HNV-scoren for et område kan indtastes, samtidigt er boksene med 

naturtilstands-indeks, arts-indeks og struktur-indeks slettet. Under det femte hovedpunkt ”Målsætning” er 

”Målsætning for området” lavet om til ”Fokus for forvaltning af område”, samtidigt er det nyt underpunkt 

”Delmålsætninger” tilføjet, hvor forskellige delmål for forskellige dele af et areal kan beskrives. I den 

redigerede udgave er ”Pleje” blevet det sjette hovedpunkt, samtidigt med underpunktet ”Plejet siden (år)” 

er omskrevet til ”Plejet med ovennævnte plejemetode siden (år)”. Sidste hovedpunkt ”Udfyldt af” er slettet. 

Til sidst i faktaarket er der gjort plads til to bilag: ”Bilag 1 - Kort med indtegnede grænser for §3- og øvrige 

naturtyper”, og ”Bilag 2 - Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper og beskyttelses grænser”. Denne 

redigerede udgave blev testet af på arealerne.  

Endeligt udkast 

Det sidste og endelige udkast af faktaarket (efter in situ testen) ser ud som i bilag 7. I denne udgave er der 

tilføjet flere bilag og bilagshenvisninger. De bilag og bilagshenvisninger der er tilføjet under de tilhørende 

punkter, er: Bilag 1 - Kort med nuværende arealanvendelse, afdelingsnumre og grænser for Naturstyrelsens 

ejendom, Bilag 2 - Kort med indtegnede §3 naturtyper, Bilag 3a - Kort med indtegnede Natura 2000 

beskyttelsesgrænser, Bilag 3b - Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper, Bilag 4 - Kort med indtegnet 

fredet område, Bilag 5 - Kort med indtegnede HNV-værdier og Bilag 6 - Kort med indhegninger indtegnet. 

Udover bilagene er der også tilføjet et punkt ”Referencer”, som kommer før bilagene, hvor der er gjort plads 

til at skrive de referencer ind, som er brugt til at udfylde faktaarket. Først i faktaarket er der tilføjet en lille 

note, der beskriver hvordan referencerne skal skrives i teksten. Generelt er der ikke foretaget særligt mange 

ændringer i hovedpunkterne og underpunkterne, ud over mindre ændringer i tre hovedpunkter. Under 

hovedpunktet ”Status” er teksten med ”nuværende naturtilstand” ændret til ”overordnet vurdering af 

arealets tilstand”. Ved hovedpunktet ”Målsætninger” er underpunktet med alternativ drift slettet. Det sidste 

hovedpunkt hvor der er foretaget ændringer, er ”Pleje” hvor plejetyperne som før var afgræsning, maskinel 

og manuel, nu er lavet om til afgræsning og høslæt.  
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In situ test af fakta-ark 
Ved in situ testen af faktaarket på de syv udvalgte områder blev der fundet ud følgende om hvert område (i 

nedenstående tekst). De udfyldte faktaark fra hvert område kan ses i bilag 8-14, hvor i referencerne er angivet 

med opløftede tal. Hvert faktaark har sin egen referenceliste.  

Fedet 

Fedet (bilag 8) er et stort område, hvoraf 16,8 hektar er indhegnet til kvæggræsning. Størstedelen af området 

består af §3 beskyttet strandeng og noget §3 beskyttet hede. Der blev ikke fundet andre naturtyper på 

området. Området er ikke Natura 2000 beskyttet, og der blev derfor ikke fundet nogen Natura 2000 

naturtyper. Arealet er ikke fredet eller ramsarområde. Kulturhistoriske spor forekommer på området i form 

af ”Oldtidsvejen”, en stejleplads og to badehuse. Af invasive arter findes der stor forekomst af Rynket Rose, 

især på strandvoldene. De særlige arter der kan findes på området, er bl.a. Grøn Køllesværmer, Seksplettet 

Køllesværmer og Okkergul Pletvinge, disse blev dog ikke observeret under testen af faktaarket. HNV-scoren 

for området varierer fra 8 til 10. På strandengen kan der observeres typiske strandengsarter som bl.a. 

Engelskgræs, Spyd-Mælde, Tusindfrø og Knudearve. En stor trussel for området er spredning af Rynket Rose. 

Fokus for forvaltning af området er at reducere spredningen af Rynket Rose. Den nuværende plejemetode 

for området er sommergræsning med kvæg på strandengen. Brakpudsning er ikke tilladt. Ud fra hvad der 

vides, har den forhenværende plejemetode på området været afgræsning med får (1994-2017), indtil man 

skiftede over til kvæggræsning i 2018. Ved in situ testen af faktaarket blev der observeret nogle nye ting, som 

ikke allerede stod i faktaarket. Under ”overordnet vurdering af arealets tilstand” var der ikke beskrevet 

særligt mange af de plantearter, der kan findes på lokationen. De observerede strandengsarter var bl.a.: 

Engelskgræs, Rensdyrlav og Spyd-Mælde. Arterne på heden var bl.a.: Hedelyng, Revling, Katteskæg og 

Rensdyrlav. Langs strandvolden var der større forekomst af (muligvis) Marehalm, end der var længere inde 

på strandengen. Heden kunne kendes på lang afstand, da der var en gradient af hedearter, dvs. større 

forekomst af hedelyng på strandengen, indtil man kom hen til området som er §3 hede. 

Fynshoved 

Fynshoved (bilag 9) er et nordligt overdrevsområde, der har været overdrev de sidste 400 år. 11,5 hektar er 

indhegnet til kvæg- eller fåregræsning. Størstedelen af området består §3 beskyttet strandeng og -overdrev, 

samt en lille §3 beskyttet sø. Området er et Natura 2000 beskyttet habitatområde indeholdende Natura 2000 

naturtyperne 1330 strandeng, 6230 surt overdrev og 6210 kalkoverdrev. Arealet er ikke en del af et 

ramsarområde. Hele fynshoved er fredet område og indeholder kulturhistoriske spor i form af lange 

stendiger, der går på tværs af arealerne, fra dengang jorden blev opdelt i parceller mellem syv bønder i 1810. 

Her er også fundet flere skatte fra vikingetiden. På området blev der ikke observeret nogle invasive arter. De 

særlige arter der kan findes på området, er bl.a. Grøn Køllesværmer, Grå Lavspinder og Okkergul Pletvinge, 

disse blev dog ikke observeret under testen af faktaarket. Særligt for området er Markfirben, Stor 

Vandsalamander og Strandtudsen, som alle er bilag IV arter.  HNV-scoren for området varierer fra 5 til 12. På 

overdrevene kan der observeres typiske overdrevsarter som bl.a. Vellugtende Gulaks, Bakketidsel, Stor 

Knopurt og Bakke-Nellike. En trussel for området er spredning og tilgroning af overdrevene med tjørnekrat. 

Fokus for forvaltning af området er at udvide området med kalkoverdrev, ved at skabe sammenhæng mellem 

tidligere landbrugsjord og overdrev. Et andet fokus er at etablere og oprense vandhuller til Stor 

Vandsalamander og Strandtudsen. Fremtidigt ønskes der fællesgræsning af de fragmenterede arealer, så der 

kommer fællesgræsning i en vekselvirkning mellem får og kvæg for at reducere krat, fremme strukturer og 

artssammensætning. Den nuværende plejemetode for området er sommergræsning med kvæg og 



SDU Efterår 18 BABB501: Bachelorprojekt i biologi Katrine Steenholdt 
 Naturpleje af Fynske Naturarealer: Fakta-ark  
 

Side 27 af 185 
 

helårsgræsning med får. Brakpudsning er tilladt. Ud fra hvad der vides, har den forhenværende plejemetode 

på området været afgræsning med får og køer (1990-2018) på Naturstyrelsens areal i midten, men eftersom 

fynshoves er opdelt i små parceller, er der mange delhistorier for området. Ved in situ testen blev der kun 

observeret får på arealerne, hvilket skyldes at kvæget er taget ind på stald for vinteren, mens fårene skal gå 

på arealerne vinteren ovre for at holde vegetationen lysåben. Der blev især observeret mange fugle i den lille 

saltvandssø ved Jøvet bl.a. Gråænder, Edderfugl og Fiskehejre. 

Gabet Vest 

Gabet Vest (bilag 10) er en lille ikke indhegnet §3 mose på 0,4 hektar. Arealet er ikke Natura 2000 beskyttet, 

fredet eller ramsarområde, og der blev derfor ikke fundet nogen Natura 2000 naturtyper. Ifølge 

nationalmuseet er der kulturhistoriske spor i form af en boplads, måske fra ærtebøllekulturen. Der forefindes 

ikke nogen invasive- eller særlige arter. HNV-scoren for området er 5. På området kan der observeres siv, 

græs, urter, nælder og dunhammer. Fokus for forvaltning af området er at et mindre vandhul vil blive 

oprenset. Den nuværende plejemetode for området er høslæt med le, som skal foretages to gange årligt. Ud 

fra hvad der vides, har den forhenværende plejemetode på området været slåning af græsset med 

græsslåmaskine (?-2017), indtil man skiftede over til høslæt med le i 2018. Efter in situ testen kunne der 

tilføjes lidt information om den vegetation der findes på arealet, da der ikke er nogen beskrivelse heraf. Der 

var bl.a. arter af siv, græs, urter, nælder, buske, og dunhammer. Vegetationshøjden var 5-30 cm, og nogle 

steder langt højere grundet de høje dunhammere.  

Gabet Øst 

Gabet Øst (bilag 11) er et lille område, på 1,1 hektar indhegnet til hestegræsning. Området består af 

ubeskyttet overdrev, også kaldt slette. Arealet er ikke Natura 2000 beskyttet, fredet eller ramsarområde, og 

der blev derfor ikke fundet nogen Natura 2000 naturtyper. Ifølge nationalmuseet er der kulturhistoriske spor 

i form af en boplads, måske fra ærtebøllekulturen. Der forefindes ikke nogen invasive- eller særlige arter. 

HNV-scoren for området varierer fra 3 til 4. Bagerst på området er der lidt brombærkrat og højere vegetation, 

end der er forrest på området, hvor vegetationen er meget nedbidt med flere urter iblandt græsset. Fokus 

for forvaltning af området er et mindre vandhul, der vil blive oprenset. Den nuværende plejemetode for 

området er sommergræsning med heste, hvor der som minimum skal gå to dyr. Ud fra hvad der vides, har 

området været afgræsset af heste siden 1998. Ved in situ testen blev der observeret mange urter og nedbidt 

vegetation på den forreste del af hegningen, mens der bagerst var lidt brombærkrat og højere vegetation, 

hvilket der ikke stod i faktaarket. 

Lærkedal 

Lærkedal (bilag 12) er et område med skov og græsarealer hvoraf 20 hektar er indhegnet til kvæggræsning. 

Området består §3 beskyttet eng, -overdrev, -mose og -sø, samt ikke beskyttet overdrev (slette). Arealet er 

ikke Natura 2000 beskyttet, fredet eller ramsarområde, der blev derfor ikke fundet nogen Natura 2000 

naturtyper, og der er ikke nogen kulturhistoriske spor. Der forefindes ikke nogen invasive- eller særlige arter, 

men der er et lille stykke ellemose. HNV-scoren for området varierer fra 2 til 7. På overdrevene kan der 

observeres typiske overdrevsarter som bl.a. Mark-Frytle, Eng-Brandbægre og Håret Høgeurt. Centralt er en 

tidligere grusgrav. En trussel for området er kulturpåvirkning og tilgroning. Fokus for forvaltning af området 

er at udvikle arealer til græsningsskov. Den nuværende plejemetode for området er sommergræsning med 

kvæg og høslæt. Brakpudsning er tilladt. Ud fra hvad der vides, har den forhenværende plejemetode på 

området været afgræsning med kvæg siden 1988. I faktaarket til Lærkedal er der en kort god beskrivelse af 

vegetationen på overdrevene og deres tilstand. Ved in situ testen kunne der observeres en klar forskel i 

vegetationen på de beskyttede overdrev, der er mest urtedomineret, og de græsarealer der er ubeskyttet 
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overdrev, som er mest græsdominerede. På det lille overdrev er der en rose-art, meget mos i 

bundvegetationen, nogle tjørnebuske og forekomst af Rynket Rose på toppen af bakken ved udkigsposten, 

hvilket der ikke stod noget om i faktaarket.  

Sollerup Enge 

Sollerup enge (bilag 13) er 58 hektar og består af §3 beskyttet eng, -mose og sø, med områder af ubeskyttet 

overdrev og slette. Området er et Natura 2000 beskyttet habitat- og fuglebeskyttelsesområde indeholdende 

Natura 2000 naturtypen 7230 rigkær. Arealet er ikke en del af et ramsarområde. Dele af området er fredet 

og indeholder kulturhistoriske spor i form af voldsted, boplads fra stenalderen, en høj og stensætning mm. 

På området blev der ikke observeret nogle invasive arter. De særlige arter der kan findes på området, er bl.a. 

flagermus og Havørnen, disse blev dog ikke observeret under testen af faktaarket. Særligt for området er 

bilag IV arterne Hasselmus og Bæklampretten. HNV-scoren for området varierer fra 2 til 10. En stor del af 

engene har tidligere været drevet som omdrift, hvilket kan ses på den meget græsdominerede vegetation. 

Fokus for forvaltning af området er at udvide området med rigkær og genetablere Rislebækkens forløb for at 

forbedre forholdene for Bæklampretten, og minimere forsumpning af området, så bækken ikke overrisler 

hele området. I 1998 blev Rislebækken genslynget og områder med Rød-Gran og Rød-El fældet, hvilket har 

resulteret i forsumpning af nogle områder, og derfor ønskes Rislebækkens forløb flyttet til lavest mulige strøg 

i den nye plejeplan, for at minimere denne forsumpning. Den nuværende plejemetode for området er 

sommergræsning med kvæg. Brakpudsning er tilladt. Ud fra hvad der vides, har den forhenværende 

plejemetode på området været afgræsning med kvæg (1995-2018).  

Svanninge Bakker 

Svanningebakker (bilag 14) er et stort are8al på 79,5 hektar. Størstedelen af området består §3 beskyttet 

overdrev, samt dele af §3 beskyttet eng og mose og ikke beskyttet overdrev. Området er et Natura 2000 

beskyttet habitatområde indeholdende Natura 2000 naturtyperne 6230 surt overdrev, 7230 rigkær og 7220 

kildevæld. Arealet er ikke en del af et ramsarområde. Dele af Svanninge Bakker er fredet område og 

indeholder kulturhistoriske spor i form af en stenkiste. På området blev observeret meget stor forekomst af 

den invasive art Gyvel. De særlige arter der kan findes på området, er bl.a. Grøn Køllesværmer, Femplettet 

Køllesværmer og Okkergul Pletvinge, disse blev dog ikke observeret under testen af faktaarket. Særligt for 

området er Stor Vandsalamander og Hasselmus, som begge er bilag IV arter.  HNV-scoren for området 

varierer fra 2 til 10. På overdrevene kan observeres typiske overdrevsarter som bl.a. Rødknæ, Bredbladet 

Timian, Gul Snerre, Nikkende Kobjælde og Hunde-Rose. En stor trussel for området er spredning og tilgroning 

af overdrevene med Gyvel. Fokus for forvaltning af området er at opretholde det høje plejeniveau og udvide 

de beskyttede naturtyper overdrev, eng og mose. Til fordel for Stor Vandsalamander skal der oprenses 

vandhuller. På overdrevene vil der fortsat være slåning og rydning af Gyvel for at holde genvæksten nede. 

Ifølge Natura 2000 plejeplanerne skal der også ske en udvidelse af naturtypen rigkær ved at rydde områder 

med birk og Rød-El. Den nuværende plejemetode for området er helårsgræsning med kvæg. Brakpudsning 

er tilladt. Ud fra hvad der vides, har den forhenværende plejemetode på området været afgræsning med får 

(1984-1998), køer og geder (1990-2018) og kvæg alene (2010-2018). Samtidigt bliver der især brugt mange 

kræfter på at bekæmpe Gyvel med forskellige metoder. Der var ikke været så meget at tilføje til faktaarket 

efter in situ testen, da det er et område der i forvejen er stor fokus på. Der er derfor detaljerede beskrivelser 

af, hvad der kan findes og skal foretages på arealet. 
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Diskussion 
 

Dataoversigt 
I forhold til den anvendte metode, til indsamlingen af data til dataoversigten, kunne en anden metode have 

været anvendt. Programmet GIS (Geographical Information System) kunne have været brugt til at give 

information om arealerne, i stedet for at have anvendt de forskellige kortlag på Danmarks Arealinformation. 

”GIS er et IT-værktøj, der som analyse- og visualiseringsredskab kan give overblik over data med en geografisk 

relation” (Kortforsyningen, 2018). Desværre havde jeg ikke de faglige forudsætninger til at anvende GIS, så 

alternative metoder måtte benyttes. Derfor er information om et areals naturtype, fredning, Natura 2000 

beskyttelse og HNV-score blevet fundet på Danmarks Arealinformation, i stedet for i GIS. Hvis GIS havde 

været anvendt i stedet, kunne det have været mere præcist at aflæse beskyttelsestyper og naturtyper på 

Naturstyrelsens forpagtninger, ved at indtegne indhegningerne på de forpagtede områder.  

 

Naturstyrelsen ejer 3.500 hektar naturarealer på Fyn. Som det ses på figur 2 i resultatafsnittet, er 

størstedelen af de arealer meget store sammenhængende arealer eller meget små arealer. Dette kan skyldes, 

at de meget bevaringsværdige og særlige beskyttede områder, igennem lang tid har været store 

sammenhængende græsningsarealer. Grunden til der er så mange små arealer, kan være fordi landbruget 

har bredt sig gennem tiden, så mange græsarealer er blevet mindre og mindre med tiden, eftersom mere 

jord skulle anvendes til landbrug (Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). Dette er bl.a. også grunden til, at der er 

så få aktive højmoser tilbage i landet, da disse er blevet ekstensivt udnyttet til tørvegravning og senere som 

landbrugsjord (Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). Efter udskiftningen i 1800-tallet var der også mange 

overdrev, som blev brudt op og omlagt til landbrugsjord (Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). Det kan være at 

naturstyrelsen har opkøbt mange af de små tilbageværende naturarealer, fordi de kan have betydning for 

særlige dyre- eller plantearters overlevelse (Søgaard & Asferg, 2007), eller fungere som sprednings korridor 

(Madsen, 2000). 

Flere af de arealer som Naturstyrelsen ejer, har førhen været landbrug, inden de blev lavet til 

græsningsarealer igen. Derfor er der mange græsarealer, der er præget af gødskning og kræver lang tid med 

afgræsning eller høslæt for at transportere næringsstofferne væk, for at en næringsfattig vegetation kan 

genetablere sig (Buttenschøn, 2007; Piqueray et al., 2016).  

Til at afgræsse arealer er den hyppigst anvendte metode på naturstyrelsens arealer afgræsning med kvæg, 

hvilket også fremkommer af figur 3. Sommergræsning med kvæg giver ofte en god effekt på vegetationen, 

mod en mere artsrig og urtedomineret vegetation grundet kvægets måde at græsse på (Bokdam & 

Gleichman, 2001; Buttenschøn, 2007; Gennet et al., 2017), hvilket ofte ønskes på mange overdrev. 

Sommergræsning med kvæg er meget anvendt, da det hæmmer tilgroning med dominerende arter, øger 

frøspredningen for arter med tidlig frøsætning, fjerner mange næringsstoffer og hæmmer tilgroning af 

vedplanter (MST Web, Naturplejemetode). Ulemperne der skal medregnes for sommergræsning, er at det 

kan hæmme blomstring og frøsætning, reducere levesteder for sommerfugle og andre insekter (MST Web, 

Naturplejemetode). Årsagen til ulemper er oftest, hvis græsningstrykket er for højt, det er derfor vigtigt at 

have begrænsninger på, hvor mange antal dyreenheder der må være på arealet (Buttenschøn, 2007). På 

nogle arealer er der etableret helårsgræsning med kvæg, får eller heste, der bl.a. gavner forårsspirende arter, 

øget blomstring, øget niche skabelse for planter og dyr, begrænser tilgroning, øger frøspredning for tidlig og 
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sen frømodning, fremmer foretrukken vegetationshøjde for engfugle og tilfører frisk gødning året rundt, 

hvilket gavner biller, fluer og svampe (MST Web, Naturplejemetode). Da der er mange fordele ved 

helårsgræsning og knap så mange ulemper, ønsker man at etablere helårsgræsning på flere arealer. Dog kan 

helårsgræsning bedst etableres på store arealer, der indeholder flere naturtyper, da der skal være føde og 

læ tilgængeligt for dyrene hele året (MST Web, Naturplejemetode). Afgræsning med får anvendes på 9% af 

naturstyrelsens arealer, hvilket er meget brugbart på arealer med tilgroning af træer og buske eller til at pleje 

fortidsminder, da får og geder gerne græsser træer og buske (Buttenschøn, 2007; Buttenschøn, 2010). 

Afgræsning med heste anvendes på 6,7% af Naturstyrelsens arealer, hvilket vil sige, at denne metode ikke er 

nær så anvendt, hvilket kan skyldes, at hestegræsning kan resultere i mere tilgroning. Heste kan i nogle 

tilfælde fremme tilgroning af træ og buskarter, da disse ikke græsses (Buttenschøn & Buttenschøn, 2001b; 

Buttenschøn, 2007). Høslæt anvendes på 12,4% af naturstyrelsens arealer, dette kan skyldes at de arealer 

som høslættet foretages på, skal have en vis bæreevne for at maskiner kan anvendes. Høslæt er godt at 

anvende på arealer med eutrofiering, da denne metode fjerner næringsstoffer fra jorden, når man fjerner 

biomasse fra arealet (Buttenschøn, 2007; Nygaard et al., 2012; Piqueray et al., 2016). Om det er græsning 

eller høslæt man vælger at anvende på græsningsarealerne, kommer an på hvilke forhold man vil fremme fx 

fremmer sent høslæt med le sommerfugle (Jørgensen & Larsen, 2005) mens græsning med kvæg eller heste 

fremmer en arts- og urterig vegetation (Matthijs & Van der Meulen, 1996; Bokdam & Gleichman, 2001; 

Buttenschøn, 2007; Sochera et al., 2012).  

 

Tre af naturstyrelsens arealer er omdrift, men disse arealer forventes at omlægges til græsarealer indenfor 

nærmeste fremtid. De mindst anvendte metoder er afgræsning med kvæg eller hest efterfulgt at høslæt, 

hvilket kan skyldes, at høslæt efterfulgt af græsning kan mindske behovet for græsningsdyr (Buttenschøn, 

2007). Dette er de fleste dyreholdere sikkert ikke interesseret i, da de fleste dyreholdere nok er mere 

interesseret i at have flere dyr på græsningsarealet, men til gengæld får de dyreejere som anvender høslæt 

og græsning vinterfoder i form af hø til deres dyr. Dog er høslæt efterfulgt af græsning godt for planterne, da 

det skaber spirebede, øger den strukturmæssige variation og artstætheden (Magnificent meadows; 

Buttenschøn, 2007).  

Mere end 2/3 dele (69,7%) af alle de arealer som Naturstyrelsen ejer, er §3 beskyttet (figur 4), hvilket er en 

stor del, men selvom arealerne er opgivet som §3 beskyttede, indeholder 28 af dem også ubeskyttet natur, 

så det er ikke hele arealet der er §3 beskyttet. Den del af arealerne som ikke er beskyttede lever ikke op til 

de krav der er for at området kan blive beskyttet. Enten kan det være fordi området er for lille, da et område 

mindst skal være 2500 m2 sammenhængende, bortset fra hvis det er en små biotop, der er mindre end 2500 

m2 og indgår i arealer med andre beskyttede naturtyper, så kan området være beskyttet ved at indgå under 

mosaikbestemmelserne (NST Web, Vejledning om §3). En anden og meget væsentlig grund til et areal ikke 

er beskyttet, er hvis der ikke findes de planter, strukturer, jordbundsforhold, vandforhold eller landskabelige 

karakterer der karakteriserer de forskellige naturtyper (NST Web, Vejledning om §3). De 25 arealer som ikke 

indgår under nogen beskyttelse, lever ikke op til disse krav, da de ikke er beskyttede. Naturstyrelsen ejer en 

eng, en mose og otte overdrev som ikke er §3 beskyttede. Årsagen til at disse områder ikke er §3 beskyttede 

kan være fordi områderne ikke er store nok, eller fordi de ikke har de naturkvaliteter der skal til for at 

områderne kan §3 beskyttes.  

Et areal kan indeholde beskyttede og ikke beskyttede områder, og de beskyttede dele kan både være §3 

beskyttet, Natura 2000 beskyttet, fredet eller ramsarområde. Dette kan også ses på figur 4, da det samlede 

antal % i figuren summer til 159,6%, hvilket skyldes at nogle arealer har beskyttede og ikke beskyttede 
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områder, samt at nogle områder har flere beskyttelsestyper. Nogle områder fx Nørreby Hals har endda op til 

fire typer beskyttelse på det ene areal. 

 

De 35 områder som Naturstyrelsen ejer, der er udpeget til Natura 2000 habitat- eller 

fuglebeskyttelsesområder, er udpeget fordi, de indeholder bestemte arter eller naturtyper, der er sjældne, 

truede eller karakteristiske for EU-landene (MST Web, Natura 2000 Fakta). Grunden til der ikke er nogle 

områder der er Natura 2000 fuglebeskyttelsesområder alene, er at de bliver kaldt ramsarområder i stedet. 

Ramsarområderne er vådområder af international betydning, fordi der mindst opholder sig 20.000 vandfugle, 

og der regelmæssigt opholder sig 1% af en population af en art eller underart af vandfugle (MST Web, 

Udpegningsgrundlag). De 15 arealer der indeholder et fredet område, er blevet fredet fordi man har ville 

beskytte dyre- og plantearter og/eller landskabelige og kulturhistoriske værdier (Naturstyrelsen, 2013). 

 

Et areal kan have flere naturtyper, hvilket også kan ses på figur 5, da det samlede antal % i figuren summer 

til 218%. Dette betyder, at der gennemsnitligt er 2 forskellige naturtyper på hvert areal. Ved en del arealer 

er der en å, som løber igennem eller ved siden af arealet, men disse er ikke medregnet i figur 5, da åerne ikke 

er registreret i bilaget ”plejeplan for lysåbne naturarealer” (bilag 1). Den hyppigst forekomne naturtype på 

Naturstyrelsen Fyns arealer er overdrev (42,7%), hvilket kan forklares ved at gå tilbage til sidste istid. 

Fænomener skabt af isen har dannet stejle bakker, der har været svære at dyrke, så de er forblevet 

græsningsarealer (Bruun & Ejrnæs, 1998), hvilket er derfor der bl.a. på Fyn kan findes mange og nogle meget 

gamle overdrev, som næsten aldrig har været dyrket. Det er en del af disse gamle overdrev som 

Naturstyrelsen ejer, for at sikre de plejes på den bedste måde, da de ældste overdrev oftest har den største 

biodiversitet (Ovesen & Søgård, 1993). Fordi isen har aflejret meget fint materiale mens den trak sig tilbage, 

er der ikke aflejret særligt meget sand i jorden på Fyn (i forhold til Jylland), hvilket vil sige at der er dårligere 

forhold for hederne, da vegetationen kræver en lettere og udpint jord (Ovesen & Søgård, 1993). Derfor er 

der kun hede meget få steder på Fyn, en af dem er Feddet, som Naturstyrelsen ejer. Enge og moser, som 

begge forefindes på ca. 33% af alle Naturstyrelsens arealer, forekommer hvor der er en naturligt våd bund, 

enten ved høj grundvandsstand eller ved tilførsel af regnvand (Ovesen & Søgård, 1993). Både moserne og 

engene har været truet af gødskning, dræning og opdyrkning af landbruget, hvilket er derfor mange af dem 

er blevet beskyttede områder, og opkøbt af Naturstyrelsen, da mange særlige dyre- og plantearter er 

afhængige af dem (Vinther, 1985). De fleste moser eller enge findes i forbindelse med søer, hvilket er derfor 

søer findes på 33% af Naturstyrelsens arealer, tilsvarende de steder hvor der findes enge eller moser. Slette 

findes på 49% af Naturstyrelsens arealer, hvilket skyldes at det i mange tilfælde er jord, der har været drevet 

som omdrift for ikke så mange år tilbage. Disse prøver man nu at omdanne til gode naturområder med en 

artsrig vegetation og et rigt dyreliv. Strandengene udgør 20% af Naturstyrelsens arealer, og findes kun i 

forbindelse med havet. For at strandengene kan eksistere kræver det, at de ligger i forbindelse med saltvand, 

hvor de tidvis kan blive oversvømmet med saltvand (Ovesen & Søgård, 1993). 

 

I tabel 1 er anført de steder hvor der er registreret invasive arter og særlige arter. Registreringen af de 

invasive arter er hvad der står anført på Miljø GIS og på bilaget ”plejeplan for lysåbne naturarealer” (bilag 1).  

To steder er der fundet Rynket Rose, hvilket er typisk for steder, der ligger i forbindelse med havet. Rynket 

Rose spredes let via havet. Hvis et hyben falder i havet fra et sommerhusområde, kan det transporteres med 

havet hen til en strand, hvor den kan spire op. Derfor er der mange havnære naturområder, der er plaget af 

tilgroning med Rynket Rose (Weidema et al., 2007). Rosen kan bekæmpes ved kontinuerlig slåning og rydning 
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opfulgt af græsning med får eller geder, som græsser bladene (Buttenschøn, 2007; Weidema et al., 2007). 

Det er dog en dyr og ressourcekrævende affære at få bugt med invasive arter, da det i mange tilfælde er 

meget svært og kræver meget kontinuerligt arbejde.  

De registrerede særlige arter i tabel 1 kommer fra bilaget ”plejeplan for lysåbne naturarealer” (bilag 1). Det 

er ikke alle invasive- eller særlige arter der er registreret i dette bilag, men de væsentlige. Nogle af de særlige 

arter så som Strandtudsen og Stor- og Lille Vandsalamander, er bilag IV arter, som kræver særlige hensyn, 

når der skal laves driftsplaner for området. For de andre særlige arter der er registrerede, skal der også tages 

hensyn når der laves driftsplaner, men der er ikke de samme krav, som der er til bilag IV arterne. Man ønsker 

at bevare og fremme de naturligt forekomne særlige arter, der er repræsentative for naturtypen på samtlige 

naturområder (NST Web, Beskyttelse).  

 

Udarbejdning af fakta-ark 
Det første udkast af faktaarket (bilag 5) blev udarbejdet ud fra, hvad jeg kunne forestille mig ville være 

væsentligt at vide, i forhold til at kunne udarbejde målsætninger for arealet. Min ide var at faktaarket skulle 

være brugervenligt, let at anvende og overskueligt for dem som skal arbejde med det. Samtidigt skulle det 

være let for nye medarbejdere i Naturstyrelsen at sætte sig ind i faktaarket og anvende det. Derfor har jeg 

valgt at dele det hele meget op i kasser, da jeg selv synes det er mere overskueligt, hvis man kan organisere 

ting i kasser. Layoutet er sat til at være tabelbokse i forskellige størrelser og formater, alt afhængigt af hvor 

mange ting der skal beskrives. Hovedpunkterne er overskrifterne, som i storetræk beskriver hvad 

underpunkterne i kasserne handler om i hvert afsnit. Hvert hovedpunkt har derfor flere underpunkter. 

Hovedpunkterne er, som beskrevet i metode afsnittet: beskrivelse, beskyttelse, hensyn, pleje, status, 

målsætning, andet og udfyldt af.  

Ved hovedpunktet ”beskyttelse” beskrives de typer af beskyttelse, som findes på området, fordi det vigtigt 

at vide, når der skal laves målsætninger for et areal. Hvis et område er §3 beskyttet, må der ikke ske 

ændringer i naturtypernes naturtilstand, og er et areal Natura 2000 beskyttet, skal der hvert 6 år udarbejdes 

handleplaner for området, til at sikre naturen udvikles i positiv retning (MST Web, Natura 2000 Overvågning). 

Det er derfor vigtigt at vide, for overholdes beskyttelseskravene ikke, kan det have fatale følger i form af 

varige skader af de planter og for de dyr der lever på arealerne (Skafte et al., 2011). Under samme 

hovedpunkt er et underpunkt, som beskriver hvilke §3 naturtyper, der kan findes på området. Naturtyperne 

på arealerne er vigtige at kende, i forhold til hvilke græsningsdyr der kan gå på naturtyperne. F.eks. er arealer 

med meget fugtig bund ikke godt for får og geder at gå på, og heste kan give slidproblemer på arealer med 

fugtig bund, da de laver dybe huller med deres hove (Buttenschøn, 2007). 

I det tredje hovedpunkt ”hensyn” oplyses brugeren, om der findes nogle invasive arter, så brugeren her skal 

tage højde for, hvilke græsningsdyr der er på området, da nogle dyr kan fremme eller reducere den invasive 

art, afhængigt af hvilken invasiv art der er tale om. F.eks. kan heste fremme tilgroning af Gyvel, da de ikke 

græsser den (Buttenschøn, 2007; Århus Amt, 2007), og f.eks. kan får, geder og kvæg være effektive til 

bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (Buttenschøn & Nielsen, 2007). Brugeren oplyses også her, om der findes 

nogle særlige arter på området, da de er vigtige at huske på, når der f.eks. skal planlægges høslæt eller 

græsningstryk på et område. Tidligt høslæt kan være dårligt for de særlige plantearter, hvis de ikke når at 

blomstre og sætte frø inden høslættet (Nielsen et al., 2006). Ved lavt græsningstryk kan vilkårene fremmes 

for de særlige forstyrrelsesfølsomme arter (Buttenschøn 2014). 

Under det næste hovedpunkt ”pleje” oplyses det, hvilken nuværende pleje (afgræsning, maskinel eller 

manuel) der er på arealet. Hvis et areal har været omdrift inden for nyere tid, kan det være at man vil overveje 
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at foretage høslæt på arealet i en periode, for at få fjernet så mange næringsstoffer fra jorden som muligt, 

hvor hvis et areal har været græsset succesfyldt gennem flere hundrede år, kan det være at den fremtidige 

bedste plejemetode er at fortsætte på samme måde. 

 

Det som kunne forbedres i faktaarket til fremtidigt brug, kunne være at målsætningerne evt. kunne sættes 

op, så der var tre bestemte punkter kaldet: Naturværdier, Natura 2000 målsætninger og Friluftsliv, under 

punktet ”Fokus for forvaltning af område”. Ved naturværdier kunne man beskrive, hvilke naturværdier der 

vægtes højest og målsætningerne for disse, ved Natura 2000 målsætninger kunne der beskrives 

målsætningerne der er i forhold til Natura 2000 kravene og bilag IV arterne, og til sidst under friluftsliv 

beskrives hvilke tiltag der skulle gøres for de besøgende på området.  Dette kunne gøre det mere overskueligt 

for nye brugere og mere ensartet, da opbygningen af målsætningerne kommer til at være den samme i alle 

faktaarkene, så det er lettere at finde rundt i målsætningerne.  

I delmålsætningerne ville det være en fordel, hvis der konsekvent kun blev skrevet de dele af 

målsætningerne, som beskriver noget om en specifik underafdeling fx: ”I afd. 279 skal et areal med birk 

ryddes og hele arealet medtages ligeledes i græsningen”. På denne måde kommer der en konsekvent og 

større forskel på ”fokus for forvaltning” og ”delmålsætningerne”, da de kan have en tendens til at blive 

forvekslet med hinanden. Virkemidler skal fungere som en kort opsummering på, hvad der skal udføres af 

pleje, og med hvilke metoder plejen skal udføres for at opnå målsætningerne.  

Man kunne tage med i overvejelserne, om der skal laves underplejeark for de store lokaliteter som fx Sollerup 

enge, Helnæs Made og Bobakkerne, da de alle er store arealer på hhv. 58, 74 og 46 hektar, hvilket vil sige at 

de indeholder mange forskellige naturtyper i forskellig tilstand og af forskellig naturværdi. Derfor kunne det 

måske være en fordel at dele de meget store arealer yderligere op, så man bedre kan gå i dybden med 

målsætningerne og være mere specifik omkring de enkelte delarealer. 

 

In situ test af fakta-ark 
In situ testen af faktaarket gik som forventet uden problemer, selvom faktaarket blev testet af på arealer 

med forskellige naturtyper, areal størrelser, plejemetoder og forskellige typer af beskyttelse. Arket fungerede 

godt i praksis, ved at det blev medbragt på arealerne, da de blev gået igennem for at tjekke, om den 

indskrevne information stadig stemte overes med det, som kunne observeres in situ. Grunden til at det 

fungerede godt var, fordi de opstillede hovedpunkter med tilhørende underpunkter var formuleret og 

opstillet på en sådan måde, at de kunne anvendes til alle arealer uanset størrelse, naturtype, plejemetode 

eller beskyttelsestyper. Hvis et areal var meget stort eller indeholdt flere beskyttelsestyper, der skulle tages 

hensyn til, indeholdt det ofte mange delmålsætninger for de forskellige dele af arealet. Selvom der var mange 

delmålsætninger for et areal, kunne alle disse indskrives under ”delmålsætninger” med hver sin lille 

overskrift, som gjorde det overskueligt at finde rundt i. Derfor fungerede arket også selvom det var et stort 

beskyttet areal med mange delmålsætninger. 

Hvis der blev observeret noget ved in situ testen, som ikke stod i arket, blev det noteret med blyant, så det 

kunne blive indskrevet i arket på computer efter testen. Denne metode fungerede godt i praksis, ved at den 

indskrevne information var let at finde i arket under testen, fordi arket var bygget op i hovedpunkter med 

tilhørende bokse med tekst i. Boksene som arket er bygget op af, var dog ikke store nok til at der kunne 

skrives noter i med blyant, derfor blev noterne skrevet på bagsiden af arket. Det var meningen at boksene 

skulle være store nok til, at der også kunne skrives ekstra noter i dem med blyant, men hvis boksene var helt 
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udfyldte med computerskreven tekst, var der ikke plads til de håndskrevne noter. Man kunne evt. gøre 

boksene væsentlig større inden arket blev printet ud, ved at trykke ”enter” nogle gange efter den sidste 

skrevne linje i boksen. På den måde ville der være plads til håndskrevne noter efter den sidste 

computerskrevne information i hver boks. Men ønsker man at spare papir under udprintning af faktaarkene, 

kan man i stedet skrive noter bagpå arket, som det blev gjort under in situ testen.  

De mange kortbilag til hvert faktaark blev flittigt brugt under in situ testen til at slå op i for at se: fredning- 

og beskyttelses grænser, udbredelsen af naturtyperne, grænser for naturstyrelsens områder og deres 

indhegninger, samt HNV-værdierne på området. Dette var nyttigt når arealet skulle gennemgås for at finde 

ny information og tjekke op på, at den eksisterende information var opdateret. 

Feddet 

Ved in situ testen af faktaarket på Feddet (bilag 8) kunne man nogle steder observere dybe huller ned i 

bundlanget, hvis lokation og størrelse måske skulle noteres i faktaarket, så man sikrer sig at hullerne ikke 

bliver større, da man kan risikere sandfygning. Der blev også observeret en stor forekomst af Rynket Rose på 

store dele af strandvolden, disse plamager kunne man evt. kortlægge vha. geokoordinater i faktaarket, for at 

holde øje med spredningen af rosen. Hvis områderne med rynket rose spreder sig til hedeområdet, vil rosen 

sikkert overtage området, så hedearterne udryddes. Derfor er der vigtigt at holde øje med spredningen af 

rosen for at bevare hedeområdet med tilhørende særlige arter.   

Ud fra hvad der vides, har den forhenværende plejemetode på området været afgræsning med får (1994-

2017), indtil man skiftede over til kvæggræsning i 2018. Dette skift kan have en betydning for planterne på 

området, fordi får og kvæg ikke græsser på samme måde, ved at de bl.a. ikke græsser de samme planter lige 

hårdt, fx foretrækker får bitre urter, som kvæg gerne undgår (Buttenschøn, 2007) I dette tilfælde blev der 

foretaget et skift fra får til kvæg for at fremme lyng og andre urter på Feddet, da køer ikke græsser nær så 

hårdt på blomster og urter som får gør (Grant et al., 1985). 

Fynshoved 

Efter in situ testen af faktaarket på Fynshoved (bilag 9) stemte informationerne godt overens med det som 

blev observeret. Der er en god beskrivelse af en masse af de planter, som kan findes på området, hvilket nok 

skyldes at området er Natura 2000 beskyttet. Naturstyrelsen skal derfor holde tæt opsyn med arealets 

tilstand for at sikre at tilstanden af området forbedres, så området lever op til de krav der er for Natura 2000 

områder. Kravene er at der skal sikres gunstig bevaringsstatus for naturtyperne og arterne på området, dvs. 

de skal beskyttes i sådan et omfang, at arterne kan opretholde levedygtige bestande, og de særlige 

karakteristika for naturtyperne bevares (MST Web, Natura 2000 Fakta). For at opfylde disse krav er det vigtigt 

der holdes tæt opsyn med bestandene, hvilket der også bliver gjort på de Natura 2000 beskyttede arealer. 

Det der ikke stod noget om i faktaarket var, at der især er meget tæt krat og tjørnekrat på de arealer som 

ikke græsses, men på de arealer som plejes med græsning, er vegetationen godt nedgræsset. De resterende 

tjørnebuske på de græssede arealer er så store, at de ikke kan græsses mere ned end de er nu, derfor kan 

man lade det resterende krat stå. Til gengæld ser det ud til at dannelsen af nyt krat holdes nede af de 

græssende dyr. I faktaarket står der ikke noget om de fugle der holder til i området, hvilket man kunne 

overveje at have med i ”Overordnet vurdering af arealets tilstand”, da Tornen er fuglebeskyttelsesområde. I 

arket kunne der også beskrives hvilke tiltag der skal gøres i forhold til at forbedre levevilkårene for de træk- 

og vadefugle der holder til i området. 
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Gabet Øst og Vest  

Til faktaarkene fra Gabet Vest og Øst kunne der tilføjes lidt mere, end det der allerede stod i forvejen. Der er 

ikke en særligt detaljeret beskrivelse af disse to arealer i driftsplanen, hvilket nok skyldes at de ikke har en så 

høj naturværdi. Kombinationen af disse to arealer der ligger tæt ved siden af hinanden (kun adskilt af en smal 

nedtrådt sti i vegetationen), med så forskellig vegetation og vegetationshøjde ville kunne favorisere insekter 

der fortrækker både lav (Øst) og høj (Vest) vegetation. Dog ligger de to så arealer meget afsides fra andre 

naturområder, så det vil nok være svært for nye planter og insekter at sprede sig til disse arealer, da de er 

meget små og ligger meget afsides omringet af havet, bebyggelse og store omdriftsarealer. 

På Gabet Øst findes mindre områder med brombærkrat, som Naturstyrelsen evt. kunne bede lejeren om at 

rydde, for at lejeren bedre kan udnytte hele arealet, og for at krattet ikke spreder sig yderligere. Det er dog 

op til lejeren og ikke Naturstyrelsen at pleje arealet, da Naturstyrelsen tager ikke ud og laver manuelpleje på 

de forpagtede arealer. Det er forpagteren selv, der skal sørge for at få afgræsset eller slået arealet med 

høslæt eller brakpudsning, hvis afgræsningen ikke er tilstrækkelig over hele arealet.  

Lærkedal 

I Lærkedal (bilag 12) på toppen af Synebjerg, ses en lille forekomst af Rynket Rose. Rosen er ikke så udbredt 

endnu, så de ville nok kunne slås, hvis de ønskes fjernet inden forekomsten bliver større. 

Sollerup Enge 

Informationerne i faktaarket for Sollerup enge (bilag 13) er fokuseret meget på de bilag IV arter der findes på 

arealet, men der står ikke noget om hvad der kan findes af vegetation eller særlige insekter på de Natura 

2000 beskyttede rigkær. Dette ville være meget godt at have stående under ”Overordnet vurdering af 

arealets tilstand”, så man ud fra planterne kunne se naturtilstanden ved rigkæret. På dette område holder 

der mange andre særlige dyr til, hvilket gør at der er stor fokus på målsætningerne for dette område for at 

forbedre forholdene for disse dyr bl.a. Rørhøg, Hvepsevåge, Traner, mm. En del af arealerne har ikke været 

græsningsarealer i mere end 10 år, hvilket betyder at jorden stadig er præget af gødskning, derfor kunne man 

her prøve at fjerne flere næringsstoffer ved at foretage høslæt kombineret med græsning. I hegnslinjen op 

til vejen kan man se strukturer, der minder om tuer fra Gul Engmyrer, hvilket kan skyldes, at forpagteren ikke 

kan komme til at brakpudse så tæt på hegnslinjen, så tuerne hér ikke ødelægges. Spørgsmålet er om 

Naturstyrelsen skal sætte restriktioner for forpagteren om kun at brakpudse krat, brændenælder, tidsler 

mm., så det ikke er hele arealet som brakpudses, hvilket man kunne håbe vil fremme udbredelsen af Gul 

Engmyre. Den Gule Engmyre er ikke sjælden i Danmark, men kan tyde på lang tids kontinuitet på overdrevet, 

fordi tuerne er lang tid om at blive bygget op (NST Web, Dyr på overdrev). 

Svanninge Bakker 

Svanninge Bakker (bilag 14) er vigtig lokalitet for mange særlige plante- og insektarter samt bilag IV arter, 

hvilket er grunden til den store opmærksomhed på området. Det eneste der var at tilføje, var at der ikke er 

beskrevet om forekomsten af Gyvel, og hvordan væksten skal reduceres eller holdes nede. Ifølge 

forpagtningskontrakten er det bortforpagter og forpagter, der i fællesskab hvert år skal udfærdige en 

Gyvelplejeplan for området. Det store problem med Gyvel er, at den er meget svær at fjerne fra et område, 

da den har en meget stor frøbank i jorden (Buttenschøn et al., 2018), og Gyvelplanten foretrækker beskæring. 

De steder hvor Gyvel er forsøgt slået, danner den tæt krat, og er derfor meget svær at bekæmpe (MST Web, 

Gyvel). Man kunne måske forsøge at slå Gyvelskovene ned ved roden, fjerne det slåede materiale og 

afbrænde det. Efterfølgende kunne man udsætte geder i mindre indhegninger, der er bygget op rundt om 

Gyvel områderne, for at gederne næsten kun græsser på Gyvel planterne. Der er før set positiv effekt ved 
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brug af geder som Gyvel bekæmpelse, bl.a. på Mols og ved Kilen (Buttenschøn, 2010; Buttenschøn et al., 

2018). 

 

Generelt stemte den allerede eksisterende information godt overens med det, som blev observeret ved in 

situ testen. Dog var det ikke alle de registrerede dyr og planter, der blev fundet ved in situ testen, da de fleste 

dyr og planter var væk eller svære at se, fordi in situ testen blev foretaget i slutningen af november måned. 

På det tidspunkt er de fleste insekter døde eller har gemt sig for vinteren (Naturspottet, 2017), og de fleste 

blomster er afblomstret og bidt ned af de græssende dyr. Der blev ikke set nogle af de rødlistede arter eller 

bilag IV arterne. På de mindre arealer, der ikke er Natura 2000 beskyttede, var der mere ny information at 

tilføje, end der var på de store arealer, som er Natura 2000 beskyttede, fordi der er større fokus på de Natura 

2000 beskyttede arealer fra Naturstyrelsens side af. Dette skyldes at der skal føres nøje opsyn med disse 

arealer, da det er et EU-krav at overvåge og indberette om naturens tilstand på de Natura 2000 beskyttede 

arealer. Den beskrevne information som manglede i faktaarkene efter in situ testen, er skrevet ind i 

faktaarkene i bilag 8-14.  

Grunden til det er så vigtigt at planlægge den korrekte pleje for et naturområde, er for at sikre den mest 

optimale pleje i forhold til de særlige plante- og dyrearter, som man gerne vil beskytte, da de forskellige 

plejeformer, i forhold til plejetype, forbedrer eller forringer forholdene for arterne (kilde?). Derfor skal der 

nøje overvejes hvilke arter eller forhold man ønsker at fremme på de bestemte områder, da nogle forhold vil 

fremme visse arter i et område, mens den samme pleje kan reducere forholdene for en anden art i det samme 

område (kilde?). Fx er nogle dyrearter afhængig af en tæt nedgnavet vegetation, mens andre foretrækker 

høj uforstyrret vegetation (Croft & Jefferson, 1999; Jensen & Hansen, 2001; Offer et al., 2003). Mere om hvad 

de forskellige planter og dyrearter foretrækker findes i introduktionen, afsnit: ”Effekt af høslæt og græsning 

på vegetation” og ” Effekt af høslæt og græsning på fauna”.  

Nu til dags er man blevet langt mere opmærksom på de vigtige arter og naturværdier man gerne vil bevare 

(NST Web, §3 intro). De behov man havde før i tiden, hvor man dyrkede jorden og drev græsningsarealerne 

som det passede bonden, og de behov man havde for brødføde sig selv, sin familie, og sine dyr (som man 

også skulle leve af), har man ikke mere (Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). Man er nu i stand til at favorisere 

forholdene for de vilde dyr og planter, som lever på de få tilbageværende naturområder i Danmark. Disse 

arter og naturområder vil staten gerne bevare, for at bevare noget af det originale Danmark (NST Web, 

Beskyttelse). 

  

Perspektivering 
På længere sigt skulle faktaarket hjælpe med at fremme naturens kvalitet og indhold, ved at alle 

informationer om et naturareal er samlet et sted, så der kan planlægges de bedst mulige plejetiltag der passer 

specifikt for området.  

Til fremtidigt arbejde kunne man implementere faktaarket andre steder end kun forpagtede arealer, evt. ved 

også at anvende det i skovområder som ikke er lysåbne. Det nuværende faktaark er udarbejdet i forhold til 

at pleje lysåbne naturarealer, men man kunne også anvende faktaarket til at samle informationer, og 

planlægge plejetiltag for skovområderne som Naturstyrelsen ejer, hvilket ikke er forpagtet ud til græsning 

eller høslæt. I nogle af faktaarkene for de syv udvalgte områder fx Sollerup Enge, er der allerede medtaget 

nogle plejetiltag som inkluderer skovområder. I driftsplanerne står der også plejemålsætninger for 

skovområderne, men disse er ikke medtaget i faktaarkene for de lysåbne arealer. Derfor kunne man til videre 
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arbejde, lave separate faktaark for alle skovområderne som Naturstyrelsen ejer, for at have overblik over 

informationerne om deres skove, så man kan planlægge den bedste mulige skovpleje. I skovene findes der 

også tilknyttet mange særlige dyrearter, som der skal tages hensyn til, når der planlægges plejetiltag for 

skovene, bl.a. bilag IV arten Hasselmusen og mange af de danske flagermusarter lever i skovområder 

(Søgaard & Asferg, 2007). Derfor er det vigtigt at planlægge den bedste pleje for skovområderne, da det bl.a. 

er et EU-krav at beskytte bestandene af bilag IV-arterne. Samtidigt er der mange fuglearter, der også lever i 

skovene, som man gerne vil bevare.  

Hvis man omskrev nogle af kategorierne i faktaarket, kunne man måske anvende faktaarket til at indsamle 

informationer om, og planlægge pleje for søer og vådområder, der understøtter levevilkår for en række 

særlige dyre- og plantearter. Mange søer er §3 beskyttede, og man er derfor interesseret i at pleje disse søer 

på den bedst mulige måde. Desuden overvåger miljøstyrelsen mange søer for at sikre, at de lever op til 

nationale og internationale målsætninger (MST Web, Søer). Denne overvågning kunne måske gøres mere 

overskuelig ved at samle informationerne et sted fx i Sø-faktaark.  

 

Konklusion 
For at opsummere oversigtsdataene for naturstyrelsens områder, ejer de mange store og små områder men 

ikke så mange mellemstore arealer. De fleste af deres arealer plejes med kvæggræsning, hvilket også er en 

god plejemetode, der har mange positive effekter ved korrekt græsningstryk. Mange af deres områder er 

beskyttede, næsten 70% af alle deres arealer er §3 beskyttede og 40% Natura 2000 beskyttede, mens 30% 

er ubeskyttede. Mange arealer er både §3 og Natura 2000 beskyttet, nogle har også beskyttet og ikke 

beskyttede områder på sig. De hyppigst forekomne naturtyper på deres områder er overdrev og slette. 

Antallet af naturtyper på hvert areal kan variere mellem 1 og 5, men gennemsnitligt er der 2 naturtyper på 

hvert areal. På nogle lokationer findes der mange særlige arter fx i Svanninge Bakker. Invasive arter 

forekommer på nogle arealer, nogle steder er de et større problem end andre, bl.a. i Svanninge Bakker er der 

stor forekomst af Gyvel, hvilket er et problem, og på Fedet er der stor forekomst af Rynket Rose. 

Generelt stemte den allerede eksisterende information, der var indsamlet i faktaarkene til de syv udvalgte 

områder, godt overens med det som blev observeret ved in situ testen af de syv udvalgte områder. Dog var 

det ikke alle de registrerede dyr og planter, der blev fundet ved in situ testen grundet årstiden for 

undersøgelsen. Af den eksisterende information findes der mere detaljerede beskrivelser og flere 

målsætninger for de områder, der er Natura 2000 beskyttede, end dem som ikke er beskyttede. 

Faktaarket er udarbejdet så det kan give en god beskrivelse af et områdes naturtyper, særlige- eller invasive 

arter, naturværdier, trusler for området, nuværende pleje, målsætninger for området og hvordan 

målsætningerne skal opfyldes. Ved hjælp af den information, det data udfyldte fakta-ark indeholder, kan der 

lægges en plan for den bedste pleje for det specifikke naturområde. Faktaarket er brugervenligt, dvs. nemt 

at anvende og finde rundt i. Det er tidløst og anonymt så det kan anvendes over mange år, ved at man 

kontinuerligt kan opdatere den eksisterende data og målsætninger. 

Alle disse tilgængelige informationer om Naturstyrelsens forpagtede arealer fandtes ikke et samlet et sted, 

men var spredt ud over flere databaser, og krævede derfor at Naturstyrelsen skulle bruge tid på at finde 

informationerne. Naturstyrelsen havde derfor efterspurgt at få udarbejdet et fakta-ark, hvor i alle 

informationerne for et område kunne samles, da dette har manglet, når de skulle planlægge plejeplaner for 

deres områder. Dette projekt har derfor resulteret i et færdigudarbejdet faktaark, som Naturstyrelsen kan 

implementere i deres arbejde og anvende til at validere, om deres naturområder plejes på den bedst mulige 
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måde og lever op til EU’s krav. Faktaarket er en god idé et værktøj, der kan gøre arbejdet nemmere for de 

ansatte i Naturstyrelsen, ved at samle eksisterende information om deres 89 forpagtede områder, så de 

lettere kan få et informationsoverblik og planlægge den bedte pleje for hvert område. 

Man kunne potentielt arbejde videre med at tilpasse et faktaark, lignende dette for lysåbne naturtyper, til at 

indsamle information om skovområder eller søer for at samle informationerne et sted, så den bedste pleje 

for skovområderne eller søerne lettere kan planlægges.  
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(Afsnittet 2.4 med Lysåbne arealer ca. 2/3 dele nede lige over afsnittet med Natura 2000) 

 

Danmarks Arealinformation (2018): 

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution [Besøgt d. 25/10-2018] 
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https://mst.dk/natur-vand/overvaagning-af-vand-og-natur/soeer/ [Besøgt d. 11/12-2018] 
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https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/ [Besøgt d. 

7/12-2018] 
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https://naturspottet.dk/hvor-er-insekterne-om-vinteren/ [Besøgt d. 30/12-2018] 
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2018] 
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NST Web, Beskrivelse af Naturstyrelsen Fyn: 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/samlet-beskrivelse-af-naturstyrelsen-fyn/ 

[Besøgt d. 19/12-2018] 

 

NST Web, Beskyttelse:  

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/beskyttelse-af-3-

naturtyper/ [Besøgt d. 5/12-2018] 

 

NST Web, Bilag IV-arter: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/beskyttede-arter-og-naturtyper/ 
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NST Web, Driftsplanlægning Fyn: 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/ [Besøgt d. 25/11-2018] 

 

NST Web, Dyr på overdrev: 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-overdrev/overdrev/planter-og-

dyr/typiskearter/ [Besøgt d. 29/12-2018] 

 

NST Web, Ferske enge: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/beskyttelse-af-3-

naturtyper/ferske-enge/ [Besøgt d. 14/11-2018] 

 

NST Web, Fortidsminde bilag: 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/bilag/ [Besøgt d. 14/12-2018] 

Vælg ”Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag findes her (pdf)” 

 

NST Web, Hede: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/beskyttelse-af-3-

naturtyper/heder/ [Besøgt d. 14/11-2018] 

 

NST Web, Input: 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/saadan-kommer-du-med-input/ [Besøgt d. 

19/12-2018] 

 

NST Web, Lokale enheder: 

https://naturstyrelsen.dk/lokale-

enheder/fyn/#{%22x%22:582735.5731159187,%22y%22:6166307.936493451,%22zoom%22:8} [Besøgt d. 

25/11-2018] 

 

NST Web, Moser: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/beskyttelse-af-3-

naturtyper/moser/ [Besøgt d. 14/11-2018] 
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https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-overdrev/overdrev/planter-og-dyr/typiskearter/
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/beskyttelse-af-3-naturtyper/ferske-enge/
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/beskyttelse-af-3-naturtyper/ferske-enge/
https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/bilag/
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/beskyttelse-af-3-naturtyper/heder/
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/beskyttelse-af-3-naturtyper/heder/
https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/saadan-kommer-du-med-input/
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/fyn/#{%22x%22:582735.5731159187,%22y%22:6166307.936493451,%22zoom%22:8}
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/fyn/#{%22x%22:582735.5731159187,%22y%22:6166307.936493451,%22zoom%22:8}
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/beskyttelse-af-3-naturtyper/moser/
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/beskyttelse-af-3-naturtyper/moser/
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NST Web, Natura 2000 intro: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/ [Besøgt d. 6/11-2018] 

 

NST Web, Om os: 

https://naturstyrelsen.dk/om-os/ [Besøgt d. 25/11-2018] 

 

NST Web, Områdeplaner: 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/omraadeplaner/ [Besøgt d. 19/11-2018] 

 

NST Web, Overdrev: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/beskyttelse-af-3-

naturtyper/overdrev/ [Besøgt d. 14/11-2018] 

 

NST Web, Ramsar-konventionen: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/ramsar-konventionen/ [Besøgt d. 5/12-

2018] 

 

NST Web, Strandenge: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/beskyttelse-af-3-

naturtyper/strandenge/ [Besøgt d. 14/11-2018] 

 

NST Web, Vejledning om §3: 

https://naturstyrelsen.dk/publikationer/2009/jun/vejledning-om-naturbeskyttelseslovens-

3/#%E2%80%9DSt%C3%B8rrelsesgr%C3%A6nser%E2%80%9D [Besøgt d. 5/12-2018] 
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Bilag 1: Bilag fra driftsplan ”plejeplan for lysåbne naturarealer” 
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Bilag 2: Data fra Excel-dokument 
 

Navn på areal Areal Græsset/plejet   Fredede 
områder 

  ha med dyr   

Afgrunden - Vissenbjerg 12,8 Græsning kvæg 1 

Avernakø - Skallevejen 10,9 Græsning kvæg Skotsk   

Bobakkerne 46,8 Græsning - 
helårs 

kvæg Skotsk 1 

Bogensø Strand 8,1 Græsning kvæg Hereford, 
pollet 

  

Boltinge - areal 1, 4 og 6 13,7 Græsning - 
helårs areal 4 

kvæg   

Boltinge - areal 2 og 3  2,5 Høslæt høslæt   

Boltinge - areal 5 0,58 Græsning hest   

Boltinge - areal 7 2,6 Græsning kvæg   

Borgnæs - ved skov og strand (375 a) 6,4 Græsning og 
høslæt 

hest og høslæt   

Bruns Banke (616 a,f,g,h) 24 Græsning - 
helårs  

kvæg   

Egebjerg Bakker og Rødme Svinehaver 21,8 Græsning kvæg 1 

Egehovedskoven - areal ud mod kyst 
(352d,e) 

4,41 Græsning kvæg   

Egehovedvej 9 (350h) 0,32 Græsning får   

Elmelund - 21 små høslætarealer 12,2 Høslæt høslæt   

Elmelund - Areal 1 og 2 6,9 Græsning kvæg   

Elmelund - areal 3 10 Græsning kvæg   

Elmelund - areal 4 1 Græsning hest   

Elmelund - areal 5 (græsningsaftale) 3,5 Høslæt høslæt   

Elmelund - ved Ravnebjerggyden 6,2 Høslæt Høslæt   

Elmelund - Vejrup Have (græsningsaftale) 0,89 Høslæt høslæt   

Elmelund og Ravnebjerg - to 
høslætsarealer 

8,1 Høslæt høslæt   

Elsesminde produktionsskole 9 Græsning får   

Enge ved Rudkøbing Skov (551a) 5,29 Græsning kvæg   

Espe Skov 4,57 Græsning kvæg   

Fakkemosen 22 Græsning Kvæg   

Feddet og Frøbjerg Bavnehøj  16,8 Græsning kvæg RDM og 
krydsninger 

  

Findinge ved Sallinge Å (græsningsaftale) 3,6 Græsning hest   

Fjordmarken 36 Græsning kvæg Galloway   

Fredsbjerg 7 Græsning kvæg   
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Frøbjerg Bavnehøj 4,6 Græsning får Gotlændere, 
Dansk Landrace 

1 

Frøbjerg Festspil (ikke så vigtigt) 3 Høslæt Høslæt   

Fyns Hoved - Jøvet 7,4 Græsning - 
helårs 

kvæg 1 

Fyns Hoved - Nord, Midtvest,Sydøst og 
Fællesstrand 

11,8 Græsning kvæg 1 

Fyns Hoved, Midtøst, Syd og Tornen. 11,5 Græsning får 1 

Fænø Kalv 4,5 Græsning får   

Gabet Vest  0,4 Høslæt Høslæt   

Gabet Øst (græsningsaftale) 1,1 Græsning hest   

Gråsten Nor (Adm. Ansvarlig) 58 Græsning + 
Høslæt?  

kvæg og høslæt   

Gulstavvej 14 (613e m.fl.)  0,4 Græsning får   

Gulstavvej 18 (614a, 615a) 6,8 Høslæt høslæt   

Gulstavvej 29 20,6
3 

Omdrift  omdrift (marker 
med korn) 

  

Gåsebjergsand - areal øst for 0,36 Græsning hest   

Hammerdammen 34,5 Græsning kvæg   

Helnæs - Ryet 0,6 Græsning får   

Helnæs - Ved Boldbanen 
(Græsningsaftale) 

2,6 Græsning kvæg   

Helnæs Made - Lille eng helt mod sydvest 3,7 Græsning ingen   

Helnæs Made - maden mod sydvest 44,4
4 

Græsning kvæg   

Helnæs Made - Midte 58,5 Græsning - 
helårs 

kvæg   

Helnæs Made - mod nordvest 33 Græsning kvæg   

Helnæs Made - mod syd 74,5 Græsning kvæg   

Hesselbjerg Strand  3,8 Græsning kvæg   

Holmeskoven ved Gelsted 0,9 Græsning får   

Humble Byskov 2,6 Græsning kvæg   

Kasmose Skov 4,9 Græsning kvæg   

Keldsnor 5,82 Høslæt høslæt   

Kirkendrup og Næsbyhoved-Bro - flere 
arealer 

33,1 Græsning kvæg   

Klakkebjerg 25,7 Græsning - 
helårs 

hest   

Lille Rise Skov 1,3 Græsning kvæg    

Lundemosen 12 Græsning - 
helårs 

kvæg   

Lyø - Damgårdens jorde I 5,3 Græsning kvæg   

Lyø - Damgårdens jorde II 4,43 Græsning kvæg   

Lærkedal 20 Græsning kvæg   
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Nordlangeland - Vøjremosen, 
Hønsebjerg, Nygård, Lohalsgården 

12,1
7 

Græsning og 
høslæt 

kvæg   

Nørreby Hals 21 Græsning - 
helårs 

kvæg 1 

Odensevej/Nystenderupvej 
(græsningsaftale) 

2,7 Græsning - 
helårs 

hest   

Otterup Mose 6,6 Græsning kvæg RDM og 
krydsninger 

  

Ravnebakkehus (græsningsaftale) 2 Græsning - 
helårs 

hest   

Ringe Golfbane 5,54 Græsning kvæg Welsh Black   

Rislebækken ved Odensevej 0,92 Græsning hest   

Ristinge Klint - (Adm ansvarlig) 18 Græsning - 
helårs 

kvæg 1 

Ristinge Nor 5,8 Græsning kvæg   

Ristinge, Eng og mose    7,23 Græsning kvæg   

Røjle Klint (græsningsaftale) 1,3 Græsning kvæg 1 

Sollerup Enge og Sollerup Skov 58 Græsning kvæg 1 

Svanninge Bakker 79,5 Græsning - 
helårs 

kvæg 1 

Svanninge Nørremark 54 Græsning kvæg   

Sydlangeland, omdriftsarealer 18,8 Omdrift landbr.   

Søgårds Mose og Fakkebjerg 65,7 Græsning - 
helårs 

kvæg   

Sønderskovgård - græsningsareal 2,2 Græsning kvæg   

Sønderskovgård - landbrugsareal 0,5 Omdrift omdrift   

Thurø Rev 29 Græsning - 
helårs 

kvæg   

Toftegårdsskoven - vestlige areal (353 
d,e) 

1,4 Høslæt høslæt   

Topgården ved Brændholtbjerg 20 Græsning kvæg, Limousine   

Trebjerg 9 Græsning kvæg   

Tåsinge Vejle og Noret på Tåsinge 20 Græsning kvæg 1 

Vigelsø 20 Græsning kvæg, 
Hereford/Galloway 

  

Vitsø 1,3 Græsning kvæg, 
Hereford/Galloway 

  

Voderup Klint - små arealer 2,6 Græsning Ingen 1 

Voderup Klint - store hegning 26,7 Græsning kvæg 1 
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Afgrunden - Vissenbjerg 1         1 1 1       1 

Avernakø - Skallevejen 1 Habitat       1   1         

Bobakkerne 1 Habitat     1 1 1           

Bogensø Strand 1       1               

Boltinge - areal 1, 4 og 6                     1 1 

Boltinge - areal 2 og 3                        1 

Boltinge - areal 5                       1 

Boltinge - areal 7                       1 

Borgnæs - ved skov og 
strand (375 a) 

          1             

Bruns Banke (616a,f,g,h) 1 Habitat + 
Fuglebeskyt-
telse 

  1   1 1         1 

Egebjerg Bakker og Rødme 
Svinehaver 

1 Habitat       1 1 1       1 

Egehovedskoven - areal ud 
mod kyst (352d,e) 

1       1               

Egehovedvej 9 (350h)                       Mark 

Elmelund - 21 små 
høslætarealer 

              1       1 

Elmelund - Areal 1 og 2               1       1 

Elmelund - areal 3 1           1 1       1 

Elmelund - areal 4                       1 

Elmelund - areal 5 
(græsningsaftale) 

                      1 

Elmelund - ved 
Ravnebjerggyden 

1         1   1         

Elmelund - Vejrup Have 
(græsningsaftale) 

              1         

Elmelund og Ravnebjerg - 
to høslætsarealer 

1           1         1 

Elsesminde 
produktionsskole 

1           1 1       1 
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Enge ved Rudkøbing Skov 
(551a) 

1     1     1       1 1 

Espe Skov                       1 

Fakkemosen 1 Habitat + 
fuglebeskyt-
telse 

  1     1           

Feddet og Frøbjerg 
Bavnehøj  

1       1         1     

Findinge ved Sallinge Å 
(græsningsaftale) 

1     1       1       1 

Fjordmarken 1 Habitat + 
Fuglebeskyt-
telse 

  1 1     1         

Fredsbjerg 1     1     1 1       1 

Frøbjerg Bavnehøj 1         1             

Frøbjerg Festspil (ikke så 
vigtigt) 

                      1 

Fyns Hoved - Jøvet 1 Habitat      1 1   1         

Fyns Hoved - Nord, 
Midtvest,Sydøst og 
Fællesstrand 

1 Habitat     1 1   1         

Fyns Hoved, Midtøst, Syd 
og Tornen. 

1 Habitat     1 1   1         

Fænø Kalv 1         1             

Gabet Vest  1         1             

Gabet Øst 
(græsningsaftale) 

                      1 

Gråsten Nor (Adm. 
Ansvarlig) 

1 Habitat + 
Fuglebeskyt-
telse 

1 1 1 1   1       1 

Gulstavvej 14 (613e m.fl.)  1 Habitat + 
Fuglebeskyt-
telse 

  1                 

Gulstavvej 18 (614a, 615a) 1 Habitat + 
Fuglebeskyt-
telse 

        1           

Gulstavvej 29   Habitat + 
Fuglebeskyt-
telse 

                  Mark 

Gåsebjergsand - areal øst 
for 

          1             

Hammerdammen 1     1   1 1         1 

Helnæs - Ryet           1             

Helnæs - Ved Boldbanen 
(Græsningsaftale) 

1 Habitat         1           

Helnæs Made - Lille eng 
helt mod sydvest 

1 Habitat     1               
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Helnæs Made - maden 
mod sydvest 

1 Habitat     1               

Helnæs Made - Midte 1 Habitat   1 1   1           

Helnæs Made - mod 
nordvest 

1 Habitat     1 1 1 1         

Helnæs Made - mod syd 1 Habitat   1   1 1         1 

Hesselbjerg Strand  1     1                 

Holmeskoven ved Gelsted               1       1 

Humble Byskov           1             

Kasmose Skov 1 Habitat   1   1           1 

Keldsnor 1 Habitat + 
Fuglebeskyt-
telse 

        1           

Kirkendrup og 
Næsbyhoved-Bro - flere 
arealer 

1     1   1   1       1 

Klakkebjerg 1         1           1 

Lille Rise Skov 1     1                 

Lundemosen 1 Habitat + 
Fuglebeskyt-
telse 

  1     1           

Lyø - Damgårdens jorde I 1     1   1 1           

Lyø - Damgårdens jorde II 1         1             

Lærkedal 1 Ja?   1   1 1 1       1 

Nordlangeland - 
Vøjremosen, Hønsebjerg, 
Nygård, Lohalsgården 

1     1   1   1       1 

Nørreby Hals 1 Habitat + 
Fuglebeskyt-
telse 

1   1             1 

Odensevej/Nystenderupvej 
(græsningsaftale) 

                      1 

Otterup Mose 1           1 1       1 

Ravnebakkehus 
(græsningsaftale) 

1           1         1 

Ringe Golfbane                       1 

Rislebækken ved 
Odensevej 

      1                 

Ristinge Klint - (Adm 
ansvarlig) 

1 Habitat + 
Fuglebeskyt-
telse 

      1             

Ristinge Nor 1 Habitat + 
Fuglebeskyt-
telse 

1   1             1 
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Ristinge, Eng og mose    1 Habitat + 
Fuglebeskyt-
telse 

1 1     1           

Røjle Klint 
(græsningsaftale) 

1 Habitat       1             

Sollerup Enge og Sollerup 
Skov 

1 Habitat + 
Fuglebeskyt-
telse 

  1     1 1       1 

Svanninge Bakker 1 Habitat   1   1 1 1       1 

Svanninge Nørremark 1     1   1   1       1 

Sydlangeland, 
omdriftsarealer 

                      Mark 

Søgårds Mose og 
Fakkebjerg 

1 Habitat + 
Fuglebeskyt-
telse 

  1   1 1         1 

Sønderskovgård - 
græsningsareal 

                      1 

Sønderskovgård - 
landbrugsareal 

                      Mark 

Thurø Rev 1 Habitat     1 1             

Toftegårdsskoven - vestlige 
areal (353 d,e) 

          1             

Topgården ved 
Brændholtbjerg 

1     1   1 1 1       1 

Trebjerg 1         1             

Tåsinge Vejle og Noret på 
Tåsinge 

1 Habitat + 
Fuglebeskyt-
telse 

1   1   1 1       1 

Vigelsø 1 Habitat + 
Fuglebeskyt-
telse 

    1 1   1         

Vitsø 1     1                 

Voderup Klint - små arealer   Habitat         1 1       1 

Voderup Klint - store 
hegning 

1 Habitat       1 1 1       1 
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Bilag 3: Kort i høj opløsning 
Nuværende arealanvendelse, afdelingsnumre og grænser for Naturstyrelsens ejendom for de syv udvalgte 

arealer. De farvede arealer, der er indrammet med rød linje, er Naturstyrelsens ejendom. 

Afdelingsnumrene er angivet på de farvede arealer. Den nuværende arealanvendelse af Naturstyrelsens 

arealer kan aflæses i boksen nederst til højre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feddet 
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Lodshuse (Gabet Vest og -Øst) 
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Lærkedal 
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Sollerup Enge 
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Svanninge Bakker 
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Bilag 4: Natura 2000 naturtyper  
 

Tabel 3 (Buchwald & Søgaard, 2000) 

Naturtype Natura 2000 kode 
på EF-
habitatdirektivets 
bilag I 

 Officielt navn Populært dansk navn 

Overdrev 6120  Tørketålende 
græsvegetation på 
kalkrig jordbund 

Meget tør overdrevs- eller 
skræntvegetation på 
kalkholdigt sand 

 6210  Delvis naturlig tør 
græs- og 
kratvegetation på kalk 
(Festuco Brometalia) 
(vigtige 
orkidélokaliteter) 
 

Overdrev og krat på mere 
eller 
mindre kalkholdig bund 
(vigtige orkidélokaliteter)  

 6230   Artsrig græsvegetation 
med Nardus på silicium 
jordbund 
i bjergegne (og 
områder neden for 
bjergene i det 
kontinentale Europa) 

Artsrige overdrev 
eller græsheder på mere 
eller 
mindre sur bund 

 5130  Juniperus communis 
vegetation på heder 
eller kalkrige 
græsarealer 

Enebærkrat på heder, 
overdrev eller skrænter 

Hede 2140  Stabile kalkfattige 
klitter med Empetrum 
nigrum 

Kystklitter 
med 
dværgbuskvegetation 
(klithede) 

 2310  Klithede med 
Calluna og Genista 

Indlandsklitter 
med lyng og visse 

 2320  Klithede med 
Calluna og Empetrum 
nigrum 

Indlandsklitter 
med lyng og revling 

 2330  Indlandsklitter med 
åbne Corynephorus og 
Agrostis græsarealer 

Indlandsklitter med åbne 
græsarealer med 
sandskæg og 
hvene 

 4010     

 4030  Europæiske tørre 
heder 

Tørre dværgbusksamfund 
(heder) 

Ferskeng 6410  Molinia enge på 
kalkrige, tørveholdige 

Tidvis våde enge 
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eller ler- og siltrige 
jorde 
(Molinion caeruleae) 

på mager eller kalkrig 
bund, ofte med blåtop 

Mose 7110  Aktive højmoser Aktive højmoser 

 7120  Nedbrudte højmoser 
med mulighed for 
naturlig regeneration 

Nedbrudte højmoser 
med mulighed for naturlig 
gendannelse 

 7140  Overgangstyper af 
moser og hængesæk 

Hængesæk og andre 
kærsamfund 
dannet flydende i vand 

 7150  Lavninger på tørv med 
Rhynchosporion 

Plantesamfund med 
næbfrø, soldug eller 
ulvefod på vådt 
sand eller blottet tørv 

 7210  Kalkrige lavmoser med 
Cladium mariscus og 
arter af Caricion 
davallianae 

Kalkrige moser og sumpe 
med hvas avneknippe 

 7220  Kalkaflejrende 
vældmoser 
med tufdannelser 
(Cratoneurion) 

Kilder og væld 
med kalkholdigt (hårdt) 
vand 

 7230  Alkaliske lavmoser Rigkær 

Strandeng 1330  Atlanterhavs-
strandeng (Glauco-
Puccinellietalia 
maritimae) 

Strandenge 

 1340  Indlands-strandeng Indlands-strandeng 
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Bilag 5: Fakta-ark før test, før NST kommentarer 

Fakta-ark 
1  

Punkter mærket med (*) kan udfyldes hjemme fra før man tager i felten for at vurdere området. 

Dokumenter gerne vha. billede med geokoordinater fx billede af bjørneklo i boksen ”trusler”.  

Beskrivelse:* 

Enhed:  Skov navn: 
 

Skov nr.: Areal størrelse (Ha): 
 

Afdelings nr.: Arealets kaldenavn: 
 

Kontrakt type: Forpagters navn: 
 

 Forpagtning periode: 
 

 

Beskyttelse:* 

§3 Naturtyper fundet på området 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

Ikke beskyttede naturtyper fundet på området 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 

 
 

 

 
 

 

                                                           
1 Miljø- og Fødevareministeriet – Naturstyrelsen-mærket i øvre højre hjørne var sat som et vandmærke i sidehovedet 
på alle siderne i faktaarkene, men det kan der ikke være i opgaven. 
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Natura 2000 beskyttelse 

Ja / Nej: Hvis ja, hvilken type: 
 

 

Anden beskyttelse 

Fredet Ja / Nej: 
 

Ramsarområde 
 

Ja / Nej: 
 

 

Hensyn:* 

Invasive arter  

(Dyr/planter/svampe) 

 

Særlige arter 

(Dyr/planter/svampe) 

 

Bilag IV arter 

(Dyr/planter/svampe) 

 

 

Pleje:*  

Nuværende plejemetode 

Type Metode (Dyr / redskab / metode anvendt) Note 

Afgræsning  
 

 
 
 

 

Maskinel 
 

 
 
 

 

Manuel 
 

 
 
 

 

 

Plejet siden (år): 
 

Forhenværende plejemetode: 
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Status:  

Naturtilstands-index Arts-index Struktur-index 

 
 

  

 

Nuværende naturtilstand: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trusler (indenfor / udenfor område): 
 
 
 
 
 
 

 

 

Målsætning:  

Målsætning for området: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virkemidler (for at opnå målsætning): 
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Alternativ drift: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Andet 

Andre bemærkninger for området: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Udfyldt af:  

Afdeling: 
 

Medarbejders navn(e): 
 
 

Dato: 
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Bilag 6: Fakta-ark før test, efter NST kommentarer 

Fakta-ark 
2 

Punkter mærket med (*) kan udfyldes hjemme fra før man tager ud for at vurdere området. 

Beskrivelse:* 

Arealets kaldenavn: 
 

Afdelings nr.: Areal størrelse (Ha): 
 

 

Beskyttelse:* 

§3 Naturtyper fundet på området 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 Øvrige naturtyper fundet på området 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Kort med indtegnede grænser for §3- og øvrige naturtyper indsættes i bilag 1. 

                                                           
2 Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen-mærket i øvre højre hjørne var sat som et vandmærke i sidehovedet 
på alle siderne i faktaarkene, men det kan der ikke være i opgaven. 
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Natura 2000 beskyttelse 

Ja / Nej: Hvis ja, Habitat- /fugebeskyttelse?: 
 

 

Natura 2000 naturtyper på området 

Kode Navn 

  

  

 

Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper og beskyttelses grænser indsættes i bilag 2. 

 

Anden beskyttelse 

Ramsarområde 
 

Ja / Nej: 
 

Fredet Ja / Nej: 
 

Karakteristik af fredning:  
 
 

Kulturhistoriske 
spor 

Ja / Nej: Karakteristik af kulturhistorie:  
  
 

 

Særlige arter:* 

Invasive arter  

(Dyr/planter/svampe) 

 

Særlige arter 

(Dyr/planter/svampe) 

 

Bilag IV arter 

(Dyr/planter/svampe) 

 

 

Status:  

HNV-score 

 
 

 

Nuværende naturtilstand: 
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Trusler (indenfor / udenfor område): 
Dokumenter gerne vha. billede med geokoordinater fx billede af bjørneklo 

 
 
 
 
 
 

 

 

Målsætning:  

Fokus for forvaltning af område: 
(Hvad forvalter vi for - en art eller en naturtype?) 
 
 
 
 
 
 
Delmålsætninger: 
(fx forskellige delmål for forskellige dele af et areal, hvis der fx er forskellige naturtyper i forskellig tilstand.) 
 
 
 
 
 
 
 

Virkemidler (for at opnå målsætning/fokus for forvaltning af område): 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativ drift: 
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Pleje:*  

Nuværende plejemetode 

Type Metode (Dyr / redskab / metode anvendt) Note 

Afgræsning  
 

 
 
 

 

Maskinel 
 

 
 
 

 

Manuel 
 

 
 
 

 

 

 

Plejet med ovennævnte plejemetode siden (år): 
 

Forhenværende plejemetode: 
 
 
 
 
 

 

 

Andet 

Andre bemærkninger for området: 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bilag 1 - Kort med indtegnede grænser for §3- og øvrige naturtyper:  

 

 

 

Bilag 2 - Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper og beskyttelses grænser:  
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Bilag 7: Fakta-ark efter test 

Fakta-ark 
3 

Punkter mærket med (*) kan udfyldes hjemme fra før man tager ud for at vurdere området. 

Referencer er markeret med opløftede, fede tal (Se referenceliste for forklaring). 

Beskrivelse:* 

Arealets kaldenavn: 
 

Afdelings nr.:  Areal størrelse (Ha):  
 

 

Kort med nuværende arealanvendelse, afdelingsnumre og grænser for Naturstyrelsens ejendom sættes i 

bilag 1 

 

Beskyttelse:* 

§3 Naturtyper fundet på området 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort med indtegnede §3 naturtyper sættes i bilag 2 

 

 Øvrige naturtyper fundet på området 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 

  

 

  

 

  

 

 

                                                           
3 Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen-mærket i øvre højre hjørne var sat som et vandmærke i sidehovedet 
på alle siderne i faktaarkene, men det kan der ikke være i opgaven. 
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Natura 2000 beskyttelse 

Ja / Nej: Ja Hvis ja, Habitat- /fugebeskyttelse?:  

 

Natura 2000 naturtyper på området 

Kode Navn 

  

  

 

Kort med indtegnede Natura 2000 beskyttelses grænser sættes i bilag 3a 

Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper sættes i bilag 3b 

 

Anden beskyttelse 

Ramsarområde 
 

Ja / Nej:  

Fredet Ja / Nej:  
 

Karakteristik af fredning:  
 
 

Kulturhistoriske 
spor 

Ja / Nej:  Karakteristik af kulturhistorie:  
  
 

 

Kort med indtegnet fredet område sættes i bilag 4 

 

Særlige arter:* 

Invasive arter 

(Dyr/planter/svampe) 

 

Særlige arter 

(Dyr/planter/svampe) 

 

Bilag IV arter 

(Dyr/planter/svampe) 

 

 

Status:  

HNV-score 
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Kort med indtegnede HNV-værdier sættes i bilag 5 

 

Overordnet vurdering af arealets tilstand: 
 
 

 
 
 
 

Trusler (indenfor / udenfor område): 
Dokumenter gerne vha. billede med geokoordinater fx billede af bjørneklo 

 
 

 

 

 

 

 

Målsætning:  

Fokus for forvaltning af område: 
(Hvad forvalter vi for - en art eller en naturtype?) 
 
 
 
 
 
 
Delmålsætninger: 
(fx forskellige delmål for forskellige dele af et areal, hvis der fx er forskellige naturtyper i forskellig tilstand.) 
 
 

 

 

 
Virkemidler (for at opnå målsætning/fokus for forvaltning af område): 
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Pleje:*  

Nuværende plejemetode 

Type Metode (Dyr / redskab / metode anvendt) Note 

Afgræsning  
 

  

Høslæt 
 

 

 

 

 

Kort med indhegninger indtegnet sættes i bilag 6 

 

Plejet med ovennævnte plejemetode siden (år): 
 

Forhenværende plejemetode: 
 

 

 

 

 

 

Andet 

Andre bemærkninger for området: 
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Referencer 

……………… 

 

Bilag 1 - Kort med nuværende arealanvendelse, afdelingsnumre og grænser for 

Naturstyrelsens ejendom 

 

Bilag 2 - Kort med indtegnede §3 naturtyper  

 

 

Bilag 3a - Kort med indtegnede Natura 2000 beskyttelses grænser  

 

 

Bilag 3b - Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper  

 

 

Bilag 4 - Kort med indtegnet fredet område  

 

 

Bilag 5 - Kort med indtegnede HNV-værdier 

 

 

Bilag 6 - Kort med indhegninger indtegnet  
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Bilag 8: Fakta-ark Feddet 

Fakta-ark 
 

Punkter mærket med (*) kan udfyldes hjemme fra før man tager ud for at vurdere området. 

Referencer er markeret med opløftede, fede tal (Se referenceliste for forklaring). 

Beskrivelse:* 

Arealets kaldenavn: Feddet 

 

Afdelings nr. 1: 91 Areal størrelse (Ha) 2: 16,8 
 

 

Kort med nuværende arealanvendelse, afdelingsnumre og grænser for Naturstyrelsens ejendom sættes i 

bilag 1 

 

Beskyttelse:* 

§3 Naturtyper fundet på området 3 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 

STG 

 

Strandeng 

HED 

 

Hede 

 

 

 

  

 

 

Kort med indtegnede §3 naturtyper sættes i bilag 2 

 

 Øvrige naturtyper fundet på området 4 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 
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Natura 2000 beskyttelse3+4 

Ja / Nej: Nej Hvis ja, Habitat- /fugebeskyttelse?: 
 

 

Natura 2000 naturtyper på området 5 

Kode Navn 

  

  

 

Kort med indtegnede Natura 2000 beskyttelses grænser sættes i bilag 3a 

Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper sættes i bilag 3b 

 

Anden beskyttelse 

Ramsarområde 3 
 

Ja / Nej: Nej  
 

Fredet 3 Ja / Nej: Nej  

 
 

Karakteristik af fredning:  
 
 

Kulturhistoriske 

spor 1+6 

Ja / Nej: Ja 
 

Karakteristik af kulturhistorie:  

”Oldtidsvejen” som er et fredet fortidsminde 

beliggende i det nordøstlige del af afd. 91a 

er resterne af den gamle vej fra Helnæs til 

Hagenskov. Mod syd i afd. 91a kan også 

registreres terrænformer, der formodentlig 

angiver vejens linjeføring. Der har således 

været stiforbindelse mellem Brydegård og Aa 

hen over Feddet som kirkesti ”i alle tider”. 

Mod syd i afd. 92 a findes en gammel 

stejleplads med tjæregryde, der benyttes af 

fiskerne fra Brydegård og Bruunshuse. 

Der findes stadig 2 badehuse på Feddet, der 

står på stedet efter hævd (en del er efter 

statens overtagelse af arealet blevet revet 

ned) 

 

 

Kort med indtegnet fredet område sættes i bilag 4 
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Særlige arter:* 

Invasive arter 7  

(Dyr/planter/svampe) 

Rynket Rose (fra miljø GIS) 

Særlige arter 1+4 

(Dyr/planter/svampe) 

Rødlistede sommerfuglearter: Grøn Køllesværmer (VU - 

sårbar), Seksplettet Køllesværmer (NT) og Okkergul 

Pletvinge (VU. ”næsten truede” (NT) rødlistearter Spæd 

Kløver og Sortdugget Vokshat. 

Bilag IV arter 1+4 

(Dyr/planter/svampe) 

 

 

Status:  

HNV-score 3 

Varierende over området fra en 

HNV 8-10 

 

 

Kort med indtegnede HNV-værdier sættes i bilag 5 

 

Overordnet vurdering af arealets tilstand: 
 
 
Typiske strandengsarter som Knudearve, Mark-Tusindgylden, Tusindfrø, og 

Spidspuklet Vokshat. 1 På strandengen kan der observeres Engelskgræs, 

Rensdyrlav, Spyd-Mælde og andre strandengsarter. Ved strandgrænsen ned 

til vandet er der større forekomst af Marehalm (muligvis?) end der var 

længere inde på strandengen. På strandengen findes en kombination af 

græs og urter sammen med en meget stor forekomst af Rynket Rose på 

strandvolden. 

 

 

På heden ved Feddet findes Hedelyng, Revling, Katteskæg og Rensdyrlav.  

 

Jorden er meget sandet, og nogle steder er der store dybe huller ned i 

bundlaget. 

 

Vegetationen i indhegningerne ligner resten af vegetationen i området 

der ikke græsses.  

 

Feddet er overvejende § 3 strandeng, men lige nord for den store p-

plads mod syd, er der et stykke § 3 hede. Syd for Aa Å er der en § 3 

mose. 1 

 

Trusler (indenfor / udenfor område): 
Dokumenter gerne vha. billede med geokoordinater fx billede af bjørneklo 

 

Spredning af Rynket Rose1 
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Målsætning:  

Fokus for forvaltning af område: 
(Hvad forvalter vi for - en art eller en naturtype?) 
 
Reducere invasive arter: 

Reducere og kontrollere forekomsten af Rynket Rose på strandvolden. 1 

 
Friluftsliv: 

Stor lokal betydning som åbent besøgsområde hele året og i badesæsonen 

tiltrækkes mange mennesker langvejs fra. 1  

 
På Feddet udlægges facilitetszone omkring p-plads, hundeskov og toilet 

for at understøtte friluftslivet ved stranden. Resten udlægges som 

friluftszone. 1 

 
 
Delmålsætninger: 
(fx forskellige delmål for forskellige dele af et areal, hvis der fx er forskellige naturtyper i forskellig tilstand.) 
 
 
 
 

Virkemidler (for at opnå målsætning/fokus for forvaltning af område): 
 
Invasive arter: 

For at reducere og kontrollere forekomsten af Rynket Rose skal hegnet 

udvides. 1 

 
 
Restriktioner ift. slåning/afpudsning: 

Der må ikke foretages høslæt eller afpudsning af arealerne. 2 

 

Ved udgangen af græsningsperioden må vegetationen max være 15 høj med 

lav græs- og urtevegetation. 2  

 

 

 

Pleje:*  

Nuværende plejemetode 2 

Type Metode (Dyr / redskab / metode anvendt) Note 

Afgræsning  
 

Kvæg - RDM og krydsninger 

 

Sommergræsning.  

På Strandengen 

(Brakpuds ikke 

tilladt) 

Høslæt 
 

Slæt (med fjernelse af det afslåede) 

 

Kun på heden 
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Kort med indhegninger indtegnet sættes i bilag 6 

 

Plejet med ovennævnte plejemetode siden (år) 9: 2018 
 

Forhenværende plejemetode: 
 

1994-2017: Afgræsning med får9 

 

2018: Afgræsning med kvæg (Der var et skift fra får til kvæg for at 

fremme lyng og andre urter på Feddet, da køer ikke græsser nær så hårdt 

på blomster og urter som får). 9 

  

Administreret af Naturstyrelsen siden 1977.1 

 

Husmændene i Aa og Brydegård har tinglyst græsningsret på Feddet, men 

da enheden i 1992 fandt at tilgroningen med pil og roser på dele af 

arealet var blevet for voldsom og ønskede at etablere græsning på 

Feddet, ønskede ingen at benytte deres ret, hvorefter græsningen blev 

genoptaget på enhedens foranstaltning ved en forpagter. 1 

 
 

 

 

Andet 

Andre bemærkninger for området: 
 
Den sydligste del på fedet består af marint sand og grus. På den 

nordligste del finder man et større område med flyvesand og moræneler 

for den del af området, der befinder sig oppe i morænelandskabet. 1 
 

To bådeophalingspladser og en del oplæg af både på arealet. Der er 

anlagt en hundeskov på arealet for at mindske problemet med løse hunde. 

1  

 

Af kommuneplan 2013-2025 fremgår, at den nordlige del af Feddet er 

omfattet af plan nr. 1.3.R.2 Strandområde, å. Områdets anvendelse er 

rekreativt strandareal med tilhørende faciliteter med parkering, toilet 

og kiosk. Den sydlige del af Feddet er omfattet af plan 4.1.T.1. 

Områdets anvendelse er tekniske anlæg (offentlig parkering og 

toiletter). Planen regulerer, hvilke anlæg, som må opføres på arealet. 1 
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Referencer 

 

1: Driftsplanerne 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/ [Besøgt d. 28/11-18] 

 

2: Forpagtningskontrakt 

 

3: Arealinformation 

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution [Besøgt d. 28/11-18] 

 

4: Bilag til Driftsplanerne ”Plejeplan for lysåbne naturarealer” 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/samlet-beskrivelse-af-naturstyrelsen-fyn/ 

[Besøgt d. 28/11-18] 

(link lige over afsnittet med Natura 2000, under afsnittet 2.4 med Lysåbne arealer ca. 2/3 dele nede.) 

 

5: Miljøgis Natura 2000 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&&profile=natura2000planer2-2016 [Besøgt d. 28/11-18] 

 

6: Fortidsminde bilag fra driftsplanerne 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/bilag/ [Besøgt d. 28/11-18] 

 

7: Miljøgis invasive arter 

https://mst.dk/service/miljoegis/ [Besøgt d. 28/11-18] 

 

8: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV 

Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i 

administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU 

nr. 635. 226 s. http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf [Besøgt d. 28/11-18] 

 

9: Erindringer fra Naturstyrelsens medarbejdere 

 

10: Kort fra Mapinfo (Program kun tilgængeligt for Naturstyrelsens medarbejdere) 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/samlet-beskrivelse-af-naturstyrelsen-fyn/
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&&profile=natura2000planer2-2016
https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/bilag/
https://mst.dk/service/miljoegis/
http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf
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Bilag 1 - Kort med nuværende arealanvendelse, afdelingsnumre og grænser for 

Naturstyrelsens ejendom1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De farvede arealer, der er indrammet med rød linje, er Naturstyrelsens ejendom. Afdelingsnumrene er 

angivet på de farvede arealer. Den nuværende arealanvendelse af Naturstyrelsens arealer kan aflæses i 

boksen nederst til højre.  
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Bilag 2 - Kort med indtegnede §3 naturtyper3  

 

Naturtypen kan aflæses i boksen nederst til venstre  
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Bilag 3a - Kort med indtegnede Natura 2000 beskyttelses grænser 3  

Området er ikke Natura 2000 beskyttet 

 

Bilag 3b - Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper 5  

Området indeholder ikke nogen Natura 2000 naturtyper 

 

Bilag 4 - Kort med indtegnet fredet område 3  

Området er ikke fredet 

 

Bilag 5 - HNV-kort3 

 

Farvenuancerne på kortet svarer til de HNV-værdier farverne passer til på skalaen på højre side. 
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Bilag 6 - Kort med indhegninger indtegnet10 

 

Rød markering viser hvor der plejes med græsning. 
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Grøn markering viser Naturstyrelsens ejendom, rød markering hvor der plejes med græsning. 
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Bilag 9: Fakta-ark Fynshoved 

Fakta-ark 
 

Punkter mærket med (*) kan udfyldes hjemme fra før man tager ud for at vurdere området. 

Referencer er markeret med opløftede, fede tal (Se referenceliste for forklaring). 

Beskrivelse:* 

Arealets kaldenavn: Fynshoved 

Afdelings nr. 1: 51 Areal størrelse (Ha) 2: 11,5 
 

 

Kort med nuværende arealanvendelse, afdelingsnumre og grænser for Naturstyrelsens ejendom sættes i 

bilag 1 

 

Beskyttelse:* 

§3 Naturtyper fundet på området3 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 

STG 

 

Strandeng 

ORE 

 

Overdrev 

SØ 

 

Sø 

 

 

 

 

Kort med indtegnede §3 naturtyper sættes i bilag 2 

 

 Øvrige naturtyper fundet på området4 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 
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Natura 2000 beskyttelse3+4 

Ja / Nej: Ja Hvis ja, Habitat- /fugebeskyttelse?: Habitatbeskyttelse, område nr. 
107 
 

 

Natura 2000 naturtyper på området 5 

Kode Navn 

1330 Strandeng 

6230 Surt Overdrev 

6210 Kalkoverdrev 

 

Kort med indtegnede Natura 2000 beskyttelses grænser sættes i bilag 3a 

Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper sættes i bilag 3b 

 

Anden beskyttelse 

Ramsarområde 3 
 

Ja / Nej: Nej 
 

Fredet 3 Ja / Nej: Ja 

 

Karakteristik af fredning:  
Fyns Hovedarealer er bortset fra skov- og 

opholdsområdet ved parkeringspladsen fredet 

ved en række kendelser, afd. 50 j samt afd. 

51 ved OFN kendelse af 3. januar 1936, afd. 

55 og 56 ved OFN kendelse af 28. maj 1968, 

strandenge og skrænter m.v. i afd. 50 ved OFN 

kendelse af 15. maj 1975 

Tornen afd. 56 er reservat efter 

naturbeskyttelsesloven. 

 

Kulturhistoriske 

spor 1+6 

Ja / Nej: Ja Karakteristik af kulturhistorie:  
Stendiger som beskyttes. 

Parcellerne står i dag med jorddiger der 

angiver skellene. 

Der er fundet flere skatte fra vikingetid. 

Benyttet af mennesker fra forhistorisk tid: 

begravelser i bakkerne i jernalderen. 

Ny vej etableret af tyskerne i 2. verdenskrig 

fra Jægerhotellet til hovedet. 

 

 

Kort med indtegnet fredet område sættes i bilag 4 
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Særlige arter:* 

Invasive arter 7 

(Dyr/planter/svampe) 

 

Særlige arter 1+4 

(Dyr/planter/svampe) 

Truede arter: Grøn Køllesværmer, Grå Lavspinder, 

næsten truede Blåhoved (Diloba caruleocephala). 

Korthalset Oliebille (Meloe brevicollis) (EN) meget 

sjælden i DK. Rødlistet Okkergul Pletvinge (VU) 

Bilag IV arter 1+4 

(Dyr/planter/svampe) 

Markfirben, Stor Vandsalamander, Strandtudse 

 

Status:  

 

 

Kort med indtegnede HNV-værdier sættes i bilag 5 

 

Overordnet vurdering af arealets tilstand: 
 

På overdrevene findes en meget varieret flora f.eks.: Almindelig 

Knopurt, Hjertegræs og Smalbladet Timian, Engelskgræs og Slangehoved, 

Blågrøn Rapgræs, Håret Høgeurt, Stor Knopurt, Mark-Krageklo, Bakke-

Nellike, Sølv-Potentil, Rødknæ, Gul Snerre, Bidende Stenurt, Tidlig 

Dværgbunke, Udspærret Dværgbunke, Vellugtende Gulaks, Vår-Star, 

Bakketidsel, Lav Tidsel, Bredbladet Timian, Trekløft-Alant, Finger-

Lærkespore og Håret Viol. 1 

 

Strandeng: Vigefrøet Hindeknæ, Strand-Malurt, Stilk-Mælde og Smalbladet 

Kællingetand. På standen vokser bl.a. Strandkål. 1 

På Jøvet vokser Trekløft-Alant der er på rødlisten som næsten truet, 

samt Merian, Finger-Lærkespore, Hjorterod, Bugtet Frøsstjerne og Mark-

Tusindgylden. 1 

På kysterne/strandengen omkring Fællesstrand: Strand-Asters, Vigefrøet 

Hindeknæ, Strand-Malurt, Stilk-Mælde, Spidshale, Strand-Annelgræs, 

Harril, Strand-Kogleaks, Fjernakset Star, Udspilet Star, Strand-

Svingel, Strand-Trehage, Tætblomstret Hindebæger, Kødet Hindeknæ, 

Engelsk Kokleare, Læge-Kokleare, Smalbladet Kællingetand, Sandkryb, 

Strand-Vejbred og Lav Hindebæger. 1 

 

De vidtstrakte overdrev med det relativt tørre, varme klima er levested 

for et rigt dyreliv. Hugorm og Markfirben ses ofte på Fyns Hoved og 

Jøvet. I vandhullerne yngler bl.a. Stor – og Lille Vandsalamander. 

Vandhullerne på strandengene er vigtige ynglesteder for Strandtudse. 

HNV-score 3 

Varierende over området fra en 

HNV 5-12 
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Den rødlistede Okkergul Pletvinge (VU) findes også her, samt en række 

andre sommerfuglearter. 1 

 
På arealet kan der observeres mange fugle bl.a. Edderfugl, Fiskehejre, 

Gråænder mm. 

 

Trusler (indenfor / udenfor område): 
Dokumenter gerne vha. billede med geokoordinater fx billede af bjørneklo 

 
Tilgroning af overdrev med tjørn og krat. Der er især meget tætkrat og 

tjørnekrat på de arealer som ikke bliver græsset, men de arealer som 

plejes med græsning, er godt nedgræssede. De tjørnebuske der er på de 

græssede arealer, er så store at de ikke kan græsses mere ned, til 

gengæld holdes dannelsen af krat nede af de græssende dyr. 

 

Stor Vandsalamander er følsom overfor: opfyldning af ynglevandhuller, 

 bebyggelse i omgivelserne, øget trafik, overgødskning, 

tilgroning, overskygning og forekomst af fisk samt andehold. 8  

 

Trusler for Strandtudse: Opsplitning af bestande og levesteder, 

ødelæggelse og forringelse af yngle- og rasteområder, anlæg af veje og 

byggeri, gødskning og vandstandssænkning. 8 

 

Trusler for Markfirben: Opsplitning af bestande og levesteder, 

ødelæggelse og forringelse af yngle- og rasteområder, udsætning af 

fasaner. 8 

 

 

 

Målsætning:  

Fokus for forvaltning af område: 
(Hvad forvalter vi for - en art eller en naturtype?) 
 
Naturværdier: 

Naturværdierne vægtes ligeledes højt, idet det relativt nedbørsfattige 

og solrige ”storebæltsklima” giver grundlag for en tilstedeværelse af 

karakteristiske plante- og dyrearter. 1 

 

 

Natura 2000 målsætninger: 

Målet for lysåbne naturtyper og arter ved Fyns Hoved er i denne 

planperiode at der er eller bliver foretaget naturpleje ved 

græsningsdrift eller rydning på overdrev og strandeng. Desuden er der 

eller bliver der iværksat og skabt sammenhæng mellem overdrev og 

tidligere landbrugsjorder med henblik på at udvikle mere af naturtypen 

kalkoverdrev. 1 

Af hensyn til Stor Vandsalamander gennemføres etablering af nye 

levesteder, og eksisterende levesteder forbedres ved oprensning. 
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Vandhuller (r)etableres ikke mindst af hensyn til Strandtudse og skal 

altså kun delvist tilskrives vandsalamanderens behov. Uanset dette vil 

Stor Vandsalamander samtidig have gavn heraf (Strandtudse er en såkaldt 

bilag IV-art og dermed ikke en del af udpegningsgrundlaget for 

området). 1 

Friluftsliv: 

Den unikke natur- og landskabsoplevelse tiltrækker mange besøgende, og 

friluftslivet er derfor også fremadrettet prioriteret højt. Der er 

arbejdet strategisk med at udbygge Naturstyrelsens rekreative tilbud i 

området, desuden i samarbejde med Kerteminde Kommune, ved at udvikle 

friluftslivet på Jøvet. 1 

På Fyns Hoved er udlagt en større facilitetszone omkring p-plads og 

indgangsvejen til området. Herudover er der udlagt en facilitetszone på 

Jøvet, som rummer p-plads, shelterplads og separat bålplads. Resten er 

udlagt som stillezone for at understøtte den stille naturoplevelse. 1 

 
Delmålsætninger: 
(fx forskellige delmål for forskellige dele af et areal, hvis der fx er forskellige naturtyper i forskellig tilstand.) 
 
Fremtidig fælles græsning af de fragmenterede arealer: 

Målet er at få samgræsset med de private arealer, således at der kommer 

græssende dyr på hele Fyns hoved i en vekselvirkning mellem får og 

køer. På arealer med tilgroning kunne man først sætte får på i nogle år 

for at få bugt med krat og derefter skifte til kvæg for at fremme 

strukturer og artssammensætning. 1 

 

Græsning af skov: 

Der findes et mindre skovbevokset areal på den sydlige del af Fyns 

Hoved ned mod Korsøre. Skoven er udlagt med skovudviklingstypen 

græsningsskov, og afgræsses. 1 

 
 

Virkemidler (for at opnå målsætning/fokus for forvaltning af område): 
 
Den nuværende drift fortsættes. (På sigt ønskes en bedre arrondering af 

de fragmenterede arealer evt. samgræsning af kvæg of får.) 1 

 

Der er etableret helårsgræsning på arealerne grundet Natura 2000-

plejeplanen, da der skal ske en udvidelse af det samlede areal af 

overdrev. 1  

 

Restriktioner ift. slåning/afpudsning: 

Forpagter er forpligtet til at supplere med årlig slåning/afpudsning 

hvis græsningsdyrene ikke kan holde vegetationen kort. Våde/stejle 

områder, hvor færdsel med almindelige slåningsmaskiner ikke er muligt, 

er undtaget. Som udgangspunkt skal afpudsning ske efter 30. juni, men 

kan efter aftale med Naturstyrelsen under særlige omstændigheder 
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foretages tidligere. Der tilstræbes en vegetationshøjde på ca. 5 cm når 

vinteren er ovre. 2 

 

 

Pleje:*  

Nuværende plejemetode 2 

Type Metode (Dyr / redskab / metode anvendt) Note 

Afgræsning  
 

Får + Kvæg (ikke som samgræsning) 

 

Helårsgræsning med 

får, sommergræsning 

med kvæg. 

(Brakpuds tilladt) 

Høslæt 
 

 

 

 

 

Kort med indhegninger indtegnet sættes i bilag 6 

 

Plejet med ovennævnte plejemetode siden (år) 9: 1990 
 

Forhenværende plejemetode: 
 

1990-2018: afgræsning med får og køer For Naturstyrelsens areal i 

midten. De øvrige kom til ca. 1998. Fåregræsning er flyttet i perioden. 

Tornen har altid været fåregræsset. Fyns hoved er der mange 

delhistorier på. Jøvet kom med i 2009 ca. 9 

 

 

 

Andet 

Andre bemærkninger for området: 
 
Fyns Hoved består af morænegrus med tørv i lavningerne, Jøvområdet af 

smeltevandssand og Tornen af marint sand og grus, dog morænegrus i 

Horseklint. 1 

 

På Tornen er der adgangsforbud i perioden 1.april – 15. juli pga. 

fuglenes yngletid. 1 
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Bilag 1 - Kort med nuværende arealanvendelse, afdelingsnumre og grænser for 

Naturstyrelsens ejendom  1 

 

De farvede arealer, der er indrammet med rød linje, er Naturstyrelsens ejendom. Afdelingsnumrene er 

angivet på de farvede arealer. Den nuværende arealanvendelse af Naturstyrelsens arealer kan aflæses i 

boksen nederst til højre.  
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Bilag 2 - Kort med indtegnede §3 naturtyper3  

 

 

Naturtypen kan aflæses i boksen nederst til venstre 
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Bilag 3a - Kort med indtegnede Natura 2000 beskyttelses grænser 3  

 

 

Det grønne skraverede område er Natura 2000 habitatområde. 
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Bilag 3b - Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper 5  

 

Naturtypen kan aflæses på kortet med sort fed skrift. I boksen øverst i højre hjørne kan det ses hvor god en 

naturtilstand området er i. 
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Bilag 4 - Kort med indtegnet fredet område 3  

 

 

Det blå skraverede område er fredet område. 
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Bilag 5 - Kort med indtegnede HNV-værdier3  

 

Farvenuancerne på kortet svarer til de HNV-værdier farverne passer til på skalaen til højre. 
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Bilag 6 - Kort med indhegninger indtegnet10 

 

 

Rød markering viser hvor der plejes med græsning. Ikke alle arealer er Naturstyrelsens (se næste kort). 

Stjerner er klaplåger og blå ruder er led.  
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Grøn markering viser Naturstyrelsens ejendom, rød markering hvor der plejes med græsning. Stjerner er 

klaplåger og blå ruder er led. 
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Bilag 10: Fakta-ark Gabet Vest 

Fakta-ark 
 

Punkter mærket med (*) kan udfyldes hjemme fra før man tager ud for at vurdere området. 

Referencer er markeret med opløftede, fede tal (Se referenceliste for forklaring). 

Beskrivelse:* 

Arealets kaldenavn: Gabet Vest 

 

Afdelings nr. 1: 60 d Areal størrelse (Ha) 2: 0,4 
 

 

Kort med nuværende arealanvendelse, afdelingsnumre og grænser for Naturstyrelsens ejendom sættes i 

bilag 1 

 

Beskyttelse:* 

§3 Naturtyper fundet på området 3 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 

MOS 

 

Mose 

 

 

 

 

Kort med indtegnede §3 naturtyper sættes i bilag 2 

 

 Øvrige naturtyper fundet på området 4 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 

 
 

 

 
 

 

 

 

Natura 2000 beskyttelse 3+4 

Ja / Nej: Nej Hvis ja, Habitat- /fugebeskyttelse?: 
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Natura 2000 naturtyper på området5 

Kode Navn 

  

  

 

Kort med indtegnede Natura 2000 beskyttelses grænser sættes i bilag 3a 

Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper sættes i bilag 3b 

 

Anden beskyttelse 

Ramsarområde 3 
 

Ja / Nej: Nej 

 

Fredet 3 Ja / Nej: Nej 

 

Karakteristik af fredning:  
 
 

Kulturhistoriske 

spor1+6 

Ja / Nej: Ja Karakteristik af kulturhistorie:  
   
Ifølge Nationalmuseet: En boplads. Evt. 

Ertebøllekultur.  

 

 

 

Kort med indtegnet fredet område sættes i bilag 4 

 

Særlige arter:* 

Invasive arter 7  

(Dyr/planter/svampe) 

 

Særlige arter 1+4 

(Dyr/planter/svampe) 

 

Bilag IV arter 1+4 

(Dyr/planter/svampe) 

 

 

Status:  

HNV-score 3 

5 

 

 

Kort med indtegnede HNV-værdier sættes i bilag 5 
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Overordnet vurdering af arealets tilstand: 
 

På arealet kunne der observeres siv, græs, urter, Stor Nælde, en busk 

af en art og dunhammer. De mange siv og fugtigbundsarter indikerer at 

bunden er fugtig. Det er tydeligt at stykket slås med le da det ikke er 

en kort vegetation 

 

 
 

Trusler (indenfor / udenfor område): 
Dokumenter gerne vha. billede med geokoordinater fx billede af bjørneklo 

 
 
 
 

 

 

Målsætning:  

Fokus for forvaltning af område: 
(Hvad forvalter vi for - en art eller en naturtype?) 
 
 

Friluftsliv: 

Hele arealet ved Lodshuse er udlagt med facilitetszone. 1 

 
 
Delmålsætninger: 
(fx forskellige delmål for forskellige dele af et areal, hvis der fx er forskellige naturtyper i forskellig tilstand.) 
 
 

Et mindre vandhul vil blive oprenset i driftsplanperioden. 1 

 
 

Virkemidler (for at opnå målsætning/fokus for forvaltning af område): 
 
Restriktioner ift. slåning/afpudsning: 

 

Forpagter er forpligtet til at slå arealet minimum 2 gange årligt.  

Afslået plantemateriale må fjernes fra arealet, spredning af frø fra 

Japansk Pileurt (Fallopia japonica) samt frø fra slægten Brandbæger 

(Jacobaea) må ikke øges. 2 
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Pleje:*  

Nuværende plejemetode 2 

Type Metode (Dyr / redskab / metode anvendt) Note 

Afgræsning  
 

 

 

 

Høslæt 
 

Høslæt med le ved håndkraft 

 

2 gange årligt. 

 

Kort med indhegninger indtegnet sættes i bilag 6 

 

Plejet med ovennævnte plejemetode siden (år) 9: 2018 

 

Forhenværende plejemetode: 
 

?-2017: Græsslåning m. maskine 9 

 

2018: Høslæt med le 9 

 

Arealet blev erhvervet ved arealoverførsel fra Farvandsdirektoratet i 

1993, idet jorden tidligere tilhørte lodsstationen ved Gabet. 1 

 
 

 

 

Andet 

Andre bemærkninger for området: 
 

Der er et mindre sommerhusområde, fiskeriet er godt. 1 
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Bilag 1 - Kort med nuværende arealanvendelse, afdelingsnumre og grænser for 

Naturstyrelsens ejendom  1 

 

De farvede arealer, der er indrammet med rød linje, er Naturstyrelsens ejendom. Afdelingsnumrene er 

angivet på de farvede arealer. Den nuværende arealanvendelse af Naturstyrelsens arealer kan aflæses i 

boksen nederst til højre.  
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Bilag 2 - Kort med indtegnede §3 naturtyper 3  

 

 

 

Naturtypen kan aflæses i boksen nederst til venstre 
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Bilag 3a - Kort med indtegnede Natura 2000 beskyttelses grænser3  

Området er ikke Natura 2000 beskyttet 

 

 

Bilag 3b - Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper 5  

Området indeholder ikke nogen Natura 2000 naturtyper 

 

 

Bilag 4 - Kort med indtegnet fredet område 3  

Området er ikke fredet 

 

 

Bilag 5 - Kort med indtegnede HNV-værdier3  

 

 

Farvenuancerne på kortet svarer til de HNV-værdier farverne passer til på skalaen til højre. 
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Bilag 6 - Kort med indhegninger indtegnet 10 

 

Rød markering viser hvor der plejes med græsning. 

Kun gabet øst er indhegnet. Den lille halvrunde eng til venstre for indhegningen er Gabet Vest som plejes 

med høslæt (med le).  
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Grøn markering viser Naturstyrelsens ejendom, rød markering hvor der plejes med græsning. 
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Bilag 11: Fakta-ark Gabet Øst 

Fakta-ark 
 

Punkter mærket med (*) kan udfyldes hjemme fra før man tager ud for at vurdere området.  

Referencer er markeret med opløftede, fede tal (Se referenceliste for forklaring). 

Beskrivelse:* 

Arealets kaldenavn: Gabet Øst 

 

Afdelings nr. 1: 57 + 60 a Areal størrelse (Ha) 2: 1,1 
 

 

Kort med nuværende arealanvendelse, afdelingsnumre og grænser for Naturstyrelsens ejendom sættes i 

bilag 1 

 

Beskyttelse:* 

§3 Naturtyper fundet på området 3 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 

 
 

 

 
 

 

 

 Øvrige naturtyper fundet på området 4 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 

SLE 

 

Overdrev (ikke beskyttet) 

 

 

 

 

Kort med indtegnede §3 naturtyper sættes i bilag 2 

 

Natura 2000 beskyttelse 3+4 

Ja / Nej: Nej Hvis ja, Habitat- /fugebeskyttelse?: 
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Natura 2000 naturtyper på området 5 

Kode Navn 

  

  

 

Kort med indtegnede Natura 2000 beskyttelses grænser sættes i bilag 3a 

Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper sættes i bilag 3b 

 

Anden beskyttelse 

Ramsarområde 3 
 

Ja / Nej: Nej 

 

Fredet 3 Ja / Nej: Nej 

 

Karakteristik af fredning:  
 
 

Kulturhistoriske 

spor 1+6 

Ja / Nej: Ja Karakteristik af kulturhistorie:  
  
Ifølge Nationalmuseet: En boplads. Evt. 

Ertebøllekultur.  

 
 

 

Kort med indtegnet fredet område sættes i bilag 4 

 

Særlige arter:* 

Invasive arter 7 

(Dyr/planter/svampe) 

 

Særlige arter 1+4 

(Dyr/planter/svampe) 

 

Bilag IV arter 1+4 

(Dyr/planter/svampe) 

 

 

Status:  

HNV-score 3 

3-4 

 

 

Kort med indtegnede HNV-værdier sættes i bilag 5 
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Overordnet vurdering af arealets tilstand: 
 
Bagerst på arealet er vegetationen højere samt brombærkrat forefindes 

to steder bagerst på arealet. Den forreste del af arealet er klart 

favoriseret af dyrene, da det er græsset tæt ned til jorden. Det kan 

også ses at de ikke bider græsset særligt meget ned de steder hvor de 

ligger deres afføring, som er bagerst og midt på stykket. I den meget 

korte vegetation forrest på stykket findes der mange urter. 

 

 

Trusler (indenfor / udenfor område): 
Dokumenter gerne vha. billede med geokoordinater fx billede af bjørneklo 

 
 
 
 

 

 

Målsætning:  

Fokus for forvaltning af område: 
(Hvad forvalter vi for - en art eller en naturtype?) 
 
Friluftsliv: 

Hele arealet ved Lodshuse er udlagt med facilitetszone.1 

 
 
Delmålsætninger: 
(fx forskellige delmål for forskellige dele af et areal, hvis der fx er forskellige naturtyper i forskellig tilstand.) 
 
 

Et mindre vandhul vil blive oprenset i driftsplanperioden. 1 

 
 

Virkemidler (for at opnå målsætning/fokus for forvaltning af område): 
 
 
 
Restriktioner ift. slåning/afpudsning: 

Ingen. 2 

 

Der skal som minimum gå to dyr til at sikre et tæt lavt plantedække d. 

15. september.2 

 
 

 

Pleje:*  
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Nuværende plejemetode 2 

Type Metode (Dyr / redskab / metode anvendt) Note 

Afgræsning  
 

Græsning med hest 

 

Sommergræsning 

 

Høslæt 
 

 

 

 

 

Kort med indhegninger indtegnet sættes i bilag 6 

 

Plejet med ovennævnte plejemetode siden (år) 9: 1998 

 

Forhenværende plejemetode: 
 
1998-2018: Afgræsning med heste, der har i starten måske været andet 

end heste. 9 

 

Blev erhvervet ved arealoverførsel fra Farvandsdirektoratet i 1993, 

idet jorden tidligere tilhørte lodsstationen ved Gabet. 1 

 
 

 

 

Andet 

Andre bemærkninger for området: 
 

Der er et mindre sommerhusområde, fiskeriet er godt. 1 
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Referencer 

 

1: Driftsplanerne 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/ [Besøgt d. 28/11-18] 

 

2: Forpagtningskontrakt 

 

3: Arealinformation 

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution [Besøgt d. 28/11-18] 

 

4: Bilag til Driftsplanerne ”Plejeplan for lysåbne naturarealer” 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/samlet-beskrivelse-af-naturstyrelsen-fyn/ 

[Besøgt d. 28/11-18] 

(link lige over afsnittet med Natura 2000, under afsnittet 2.4 med Lysåbne arealer ca. 2/3 dele nede.) 

 

5: Miljøgis Natura 2000 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&&profile=natura2000planer2-2016 [Besøgt d. 28/11-18] 

 

6: Fortidsminde bilag fra driftsplanerne 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/bilag/ [Besøgt d. 28/11-18] 

 

7: Miljøgis invasive arter 

https://mst.dk/service/miljoegis/ [Besøgt d. 28/11-18] 

 

8: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV 

Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i 

administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU 

nr. 635. 226 s. http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf [Besøgt d. 28/11-18] 

 

9: Erindringer fra Naturstyrelsens medarbejdere 

 

10: Kort fra Mapinfo (Program kun tilgængeligt for Naturstyrelsens medarbejdere) 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/samlet-beskrivelse-af-naturstyrelsen-fyn/
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&&profile=natura2000planer2-2016
https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/bilag/
https://mst.dk/service/miljoegis/
http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf
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Bilag 1 - Kort med nuværende arealanvendelse, afdelingsnumre og grænser for 

Naturstyrelsens ejendom1 

 

De farvede arealer, der er indrammet med rød linje, er Naturstyrelsens ejendom. Afdelingsnumrene er 

angivet på de farvede arealer. Den nuværende arealanvendelse af Naturstyrelsens arealer kan aflæses i 

boksen nederst til højre.  
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Bilag 2 - Kort med indtegnede §3 naturtyper 3  

 

 

Naturtypen kan aflæses i boksen nederst til venstre. Der er ikke nogen §3 naturtype på området. 
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Bilag 3a - Kort med indtegnede Natura 2000 beskyttelses grænser 3  

Området er ikke Natura 2000 beskyttet 

 

 

Bilag 3b - Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper 5  

Området indeholder ikke nogen Natura 2000 naturtyper 

 

 

Bilag 4 - Kort med indtegnet fredet område3  

Området er ikke fredet 

 

 

Bilag 5 - Kort med indtegnede HNV-værdier3  

 

Farvenuancerne på kortet svarer til de HNV-værdier farverne passer til på skalaen til højre. 
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Bilag 6 - Kort med indhegninger indtegnet 10 

 

 

Rød markering viser hvor der plejes med græsning. 
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Grøn markering viser Naturstyrelsens ejendom, rød markering hvor der plejes med græsning. 
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Bilag 12: Fakta-ark Lærkedal 

Fakta-ark 
 

Punkter mærket med (*) kan udfyldes hjemme fra før man tager ud for at vurdere området. 

Referencer er markeret med opløftede, fede tal (Se referenceliste for forklaring). 

Beskrivelse:* 

Arealets kaldenavn: Lærkedal 

 

Afdelings nr. 1: 101 + 103 Areal størrelse (Ha) 2: 20 
 

 

Kort med nuværende arealanvendelse, afdelingsnumre og grænser for Naturstyrelsens ejendom sættes i 

bilag 1 

 

Beskyttelse:* 

§3 Naturtyper fundet på området 3 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 

ENG 

 

Eng 

ORE 

 

Overdrev 

SØ 

 

Sø 

MOS Mose 

 

  

 

 

Kort med indtegnede §3 naturtyper sættes i bilag 2 

 

 Øvrige naturtyper fundet på området 4 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 

SLE 

 

Overdrev (ikke beskyttet) 

 

 

 

 



SDU Efterår 18 BABB501: Bachelorprojekt i biologi Katrine Steenholdt 
 Naturpleje af Fynske Naturarealer: Fakta-ark  
 

Side 140 af 185 
 

Natura 2000 beskyttelse 3+4 

Ja / Nej: Nej 
 

Hvis ja, Habitat- /fugebeskyttelse?: 
 

 

Natura 2000 naturtyper på området 5 

Kode Navn 

  

  

 

Kort med indtegnede Natura 2000 beskyttelses grænser sættes i bilag 3a 

Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper sættes i bilag 3b 

 

Anden beskyttelse 

Ramsarområde 3 
 

Ja / Nej: Nej 
 

Fredet 3 Ja / Nej: Nej 

 
 

Karakteristik af fredning:  
 
 

Kulturhistoriske 

spor 1+6 

Ja / Nej: Nej 

 

Karakteristik af kulturhistorie:  
  
 

 

Kort med indtegnet fredet område sættes i bilag 4 

 

Særlige arter:* 

Invasive arter 7 

(Dyr/planter/svampe) 

 

Særlige arter 1+4 

(Dyr/planter/svampe) 

Ellemose 

Bilag IV arter 1+4 

(Dyr/planter/svampe) 

 

 

Status:  

HNV-score 3 

Varierende over området fra en 

HNV 2-7 
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Kort med indtegnede HNV-værdier sættes i bilag 5 

 

Overordnet vurdering af arealets tilstand: 
 

 

I Lærkedal er der flere § 3-beskyttet overdrev. Der er enkelte spredte 

buske på overdrevene og vegetationen er meget nedbidt. I den centrale 

del er der rester af en grusgrav. Overdrevene rummer nogle typiske 

overdrevsarter, men bærer stadig præg af tidligere gødskning. Af disse 

typiske overdrevsplanter kan nævnes Tidlig Dværgbunke, Udspærret 

Dværgbunke, Mark-Frytle, Vellugtende Gulaks, Eng-Brandbæger, Håret 

Høgeurt, Stor Knopurt, Sølv-Potentil, Knold-Ranunkel, Rundbælg, Rødknæ 

og Kornet Stenbræk. Vest for bygningerne er der en § 3 sø som er præget 

af en stor bestand af karudser. Mellem skovene er der to § 3 enge, som 

er kulturpåvirkede. 1 

 

Overdrevene i Lærkedal ses tydeligt på de meget stejle bakker i 

området. På overdrevene er især en stor forekomst af urter, og dermed 

mindre forekomst af græs i forhold til de lysåbne græsarealer som ikke 

er beskyttede naturtyper, hvor der er størst forekomst af græs og 

mindre forekomst af urter.  

Det lille overdrev ved Synebjerg er nærmest rammet ind af en dyb fure 

hele vejen rundt om overdrevet. På det lille overdrev er der en rose-

art, meget mos i bundvegetationen, nogle tjørnebuske og forekomst af 

Rynket Rose på toppen af bakken ved udkigsposten.  

På de lavtliggende enge forefindes fugtigbundsarter så som Lyse-Siv. 

 

Trusler (indenfor / udenfor område): 
Dokumenter gerne vha. billede med geokoordinater fx billede af bjørneklo 

 
 

Kulturpåvirkning, tilgroning. 

 

 

 

Målsætning:  

Fokus for forvaltning af område: 
(Hvad forvalter vi for - en art eller en naturtype?) 
 
Naturværdier: 

 

Udvikling af arealer til græsningsskov. 1 

 

 

Friluftsliv: 

Lærkedal ligger forholdsvis tæt på Nr. Broby og er et vigtigt lokalt 

besøgsområde, men er også meget benyttet som udflugtsmål for skoler 
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etc. Bygningerne er udlejet til den selvejende institution Trente Mølle 

til Lejr-/Naturskole. Lærkedal er udlagt til fri teltning. 1 

 

Lærkedal benyttes rekreativt især af lokalbefolkningen og af besøgende 

på naturskolen. Omkring naturskolen udlægges en facilitetszone. Resten 

af Lærkedal udlægges med friluftszone for at understøtte naturskolen, 

skoleturer og fri teltning. Dog udlægges afd. 105 og 106 som stillezone 

for også at tilgodese den stille naturoplevelse. 1 

 

 

Delmålsætninger: 
(fx forskellige delmål for forskellige dele af et areal, hvis der fx er forskellige naturtyper i forskellig tilstand.) 
 
I Lærkedal er alle naturarealer allerede under græsning og et areal i 

afd. 101 ved udsigtspunktet Synebjerg tages med i græsningen for at 

udvikle arealet til græsningsskov. I planperioden ryddes opvækst i afd. 

101 for at sikre udsigten ved Synebjerg som er beliggende syd vest i 

Lærkedal. 1 

I afd. 102 skal plejen af sletten overgå fra slåning til slæt. I 

afd.105 er under tilgroning og skal i den kommende planperiode medtages 

i græsning eller slæt for at sikre at engen ikke gror yderligere til. 1 

I Lærkedal ryddes arealet i afd. 106 for opvækst, hvorefter der 

påbegyndes slet af engarealerne. Der kan etableres en eller flere søer 

til padder, herunder Stor Vandsalamander. 1 

 

 

Virkemidler (for at opnå målsætning/fokus for forvaltning af område): 
 
Et mindre areal i afd. 101 udlægges med græsningsskov. Rydning af 

opvækst i afd. 101. 1 

 

Fra slåning til slæt på afd. 102. 1 

 

Græsning eller slæt på afd. 105. 1  

 

Areal 106 ryddes og slæt påbegyndes. 1 

 

Restriktioner ift. slåning/afpudsning: 

Forpagter er forpligtet til at supplere med årlig slåning/afpudsning 

hvis græsningsdyrene ikke kan holde vegetationen kort, undtaget er dog 

eksisterende arealer med skovbevoksning, som er med i afgræsningen. Der 

tilstræbes en vegetationshøjde på ca. 5 cm ved græsningssæsonens 

afslutning. Våde/stejle områder, hvor færdsel med almindelige 

slåningsmaskiner ikke er muligt er undtaget. Som udgangspunkt skal 

afpudsning ske efter 30. juni, men kan efter aftale med Naturstyrelsen 

under særlige omstændigheder foretages tidligere. 2 
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Forpagter er ligeledes forpligtet til at pudse partier med kraftig 

forekomst af tidsler, nælder, skræpper m.v. 2 

 

 

 

Pleje:*  

Nuværende plejemetode 2 

Type Metode (Dyr / redskab / metode anvendt) Note 

Afgræsning  
 

Kvæg 

 

 

Sommergræsning 

(Brakpuds tilladt) 

Høslæt 
 

Slæt 

 

 

 

 

Kort med indhegninger indtegnet sættes i bilag 6 

 

Plejet med ovennævnte plejemetode siden (år) 9: 1988 
 

Forhenværende plejemetode: 
 

1988-2018: Afgræsning med kvæg 9 

 
 

 

Andet 

Andre bemærkninger for området: 
 
Området ligger inden for det nationale geologiske interesseområde nr. 

125, Svanninge Bakker – Odense Ådal. Dette område har stor forsknings- 

og undervisningsmæssig værdi som et af Danmarks mest markante 

randmoræner med inderlavning. Inden statens erhvervelse er mindre dele 

af ejendommens bakkedrag bortgravet som grus.1 

 

Lærkedal var oprindelig fæstegård under Lundegård og lå indtil 

udskiftningen i Nr. Broby. Ved folketællingen i 1801 angives det, at 

gården er udflyttet. Der findes på ejendommen adskillige gamle levende 

hegn, der angiver tidligere markafgrænsninger.1 

 

Lærkedal bruges som forsøgsareal: 101 b, 36 ha, bøg, årgang 1983. 1 
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Referencer 

 

1: Driftsplanerne 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/ [Besøgt d. 28/11-18] 

 

2: Forpagtningskontrakt 

 

3: Arealinformation 

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution [Besøgt d. 28/11-18] 

 

4: Bilag til Driftsplanerne ”Plejeplan for lysåbne naturarealer” 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/samlet-beskrivelse-af-naturstyrelsen-fyn/ 

[Besøgt d. 28/11-18] 

(link lige over afsnittet med Natura 2000, under afsnittet 2.4 med Lysåbne arealer ca. 2/3 dele nede.) 

 

5: Miljøgis Natura 2000 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&&profile=natura2000planer2-2016 [Besøgt d. 28/11-18] 

 

6: Fortidsminde bilag fra driftsplanerne 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/bilag/ [Besøgt d. 28/11-18] 

 

7: Miljøgis invasive arter 

https://mst.dk/service/miljoegis/ [Besøgt d. 28/11-18] 

 

8: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV 

Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i 

administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU 

nr. 635. 226 s. http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf [Besøgt d. 28/11-18] 

 

9: Erindringer fra Naturstyrelsens medarbejdere 

 

10: Kort fra Mapinfo (Program kun tilgængeligt for Naturstyrelsens medarbejdere) 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
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Bilag 1 - Kort med nuværende arealanvendelse, afdelingsnumre og grænser for 

Naturstyrelsens ejendom  1 

 

De farvede arealer, der er indrammet med rød linje, er Naturstyrelsens ejendom. Afdelingsnumrene er 

angivet på de farvede arealer. Den nuværende arealanvendelse af Naturstyrelsens arealer kan aflæses i 

boksen nederst til højre.  
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Bilag 2 - Kort med indtegnede §3 naturtyper3  

 

 

Naturtypen kan aflæses i boksen nederst til højre 
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Bilag 3a - Kort med indtegnede Natura 2000 beskyttelses grænser3  

Området er ikke Natura 2000 beskyttet 

 

 

Bilag 3b - Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper 5  

Området indeholder ikke nogen Natura 2000 naturtyper 

 

 

Bilag 4 - Kort med indtegnet fredet område 3  

Området er ikke fredet 
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Bilag 5 - Kort med indtegnede HNV-værdier3  

 

 

Farvenuancerne på kortet svarer til de HNV-værdier farverne passer til på skalaen til højre. 
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Bilag 6 - Kort med indhegninger indtegnet 10 

 

 

Rød markering viser hvor der plejes med græsning. 
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Bilag 13: Fakta-ark Sollerup Enge 

Fakta-ark 
 

Punkter mærket med (*) kan udfyldes hjemme fra før man tager ud for at vurdere området. 

Referencer er markeret med opløftede, fede tal (Se referenceliste for forklaring). 

Beskrivelse:* 

Arealets kaldenavn: Sollerup Enge 

 

Afdelings nr. 1: 263-265 + 273-
277 + 279 

Areal størrelse (Ha) 2: 58 
 

 

Kort med nuværende arealanvendelse, afdelingsnumre og grænser for Naturstyrelsens ejendom sættes i 

bilag 1 

 

Beskyttelse:* 

§3 Naturtyper fundet på området 3 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 

ENG 

 

Eng 

MOS 

 

Mose 

SØ 

 

Sø 

  

 

 

Kort med indtegnede §3 naturtyper sættes i bilag 2 

 

 Øvrige naturtyper fundet på området 4 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 

SLE 

 

Overdrev (ikke beskyttet) 

SLE 

 

Slette 
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Natura 2000 beskyttelse 3+4 

Ja / Nej: Ja Hvis ja, Habitat- /fugebeskyttelse?: Habitat- + Fuglebeskyttelse 

 

Natura 2000 naturtyper på området 5 

Kode Navn 

7230 Rigkær 

  

 

Kort med indtegnede Natura 2000 beskyttelses grænser sættes i bilag 3a 

Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper sættes i bilag 3b 

 

Anden beskyttelse 

Ramsarområde 3 
 

Ja / Nej: Nej 

 

Fredet 3 Ja / Nej: Ja 

 

Karakteristik af fredning:  
 
En række træer i den nordligste del af 

Tyveholmene er fredet ved OFN kendelse af 20. 

marts 1948 (afd. 229 e). Tyveholmene samt 

Sollerup Enge (ekskl. bygningsparcellerne), 

dvs. arealer nordøst for Sollerupvej, indgår 

i fredningen af Arreskov Sø med omgiver, der 

er fredet ved NKNs kendelse af 24. maj 1995. 

Formålet med fredningen er at sikre og 

forbedre Arreskov sø, som er Fyns største sø, 

og de tilknyttede naturtyper, i forhold til 

de naturhistoriske, naturvidenskabelige, 

landskabelige og kulturhistoriske værdier i 

området, samt at regulere offentlighedens ret 

til færdsel. 

 

 

Kulturhistoriske 

spor 1+6 

Ja / Nej: Ja Karakteristik af kulturhistorie:  
  
260: Stensat vejdæmning og stenkiste 

261: 3 dæmninger 

269: Høj og stensætning 

274: Sollerup Voldsted + boplads fra 

stenalderen 

275: Boplads fra stenalderen  

 

Se længere beskrivelse i fortidsmindbilag fra 

driftsplanerne 
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Kort med indtegnet fredet område sættes i bilag 4 

 

Særlige arter:* 

Invasive arter 7 

(Dyr/planter/svampe) 

 

Særlige arter 1+4 

(Dyr/planter/svampe) 

Flagermus, Havørn 

Bilag IV arter 1+4 

(Dyr/planter/svampe) 

Hasselmus, Bæklampret 

 

Status:  

HNV-score 3 

Varierende over området fra en 

HNV 2-10 

 

 

Kort med indtegnede HNV-værdier sættes i bilag 5 

 

Overordnet vurdering af arealets tilstand: 
 
Alene i området fra Sollerup Skov og ned over engene mod Arreskov Sø er 

der registreret 8 forskellige flagermusarter. I rørene ned til Arreskov 

sø yngler Rørdrum, ligesom Havørnen, som yngler på den modsatte side af 

søen, er en hyppig gæst over engene. De seneste par år har enkelte 

Tranepar også kortvarigt besøgt disse enge.1    

 

 

I Sollerup Skov, Svanninge Bakker og ved Trente Mølle forekommer 

syvsoveren Hasselmus, som anses for at være et af landets sjældneste 

pattedyr. Sollerup Skov har national betydning som hasselmuslokalitet. 

Forskere har fulgt bestanden de sidste 25 år, ligesom der lige så længe 

er taget særlige hensyn til Hasselmus i skovdriften. Bestanden er 

stabil og spreder sig til det omkringliggende landskab f.eks. mod vest 

via Svanninge Bakker og ud i Nørremarken (afd. 190).1 

 

En del af engene ved Sollerup skov har før 1995 været drevet som 

omdrift, og er først efter 1995 blevet omlagt til græsningsarealer, 

hvilket har betydet at nogle af engarealerne ikke har været plejet med 

græsning så længe, hvilket tydeligt kan ses på den græsdominerede 

vegetation. 
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I hegnslinjen op til vejen kan man se strukturer der minder om myretuer 

fra Gul Engmyrer. Dette kan skyldes at forpagteren ikke kan komme til 

at brakpudse så tæt på hegnslinjen. 

På arealerne hvor der er registreret §3 mose ses tydeligt flere 

fugtigbundsarter med en klar dominans af Lyse-Siv. Græsarealerne er 

græsset ned til en god længde, og nogle steder kan man observere at 

kvæget har græsset af sivene i de fugtige områder. 

 

Trusler (indenfor / udenfor område): 
Dokumenter gerne vha. billede med geokoordinater fx billede af bjørneklo 

 
Hasselmus: forstyrrelser, opsplitning, fjernelse eller forringelse af 

leveområder og bestande. 8 

 

 

 

 

 

 

Målsætning:  

Fokus for forvaltning af område: 
(Hvad forvalter vi for - en art eller en naturtype?) 
 
 

Natura 2000 målsætninger: 

 

På engen ved Rislebækken skal der gennemføres et rigkærsprojekt, hvor 

arealet med rigkær skal forøges i henhold til Natura 2000 plejeplanen. 

Ved projektet skal Rislebække flyttes til det lavest mulige strøg, så 

forsumpning af området minimeres, og bækken ikke længere overrisler 

hele området. Projektet er en del af et større LIFE projekt med 

genetablering af rigkær. Projektet gennemføres med midler fra EU. 1 

Rislebækkens forløb ønskes genetableret i planperioden for at forbedre 

forholdene for Bæklampret, der er udpegningsgrundlaget for N2000-

området og som findes i bækken. Dette kan gøres ved at Rislebækken 

flyttes til det lavest mulige strøg, så forsumpning af området 

minimeres, og bækken ikke længere overrisler hele området. Ligeledes 

skal en overkørsel med betonkant om muligt fjernes. Ved genetablering 

af et mere markeret å forløb vil der derved blive skabt bedre forhold 

for Bæklampretten, som ikke kan passere betonoverkørslen som i dag 

udgør en spærring. 1 

Natura 2000 Plejeplaner (skal være gennemført i 2015): 

Plejeplanen for N121 Arreskov Sø området vedrører Naturstyrelsens 

arealer på 50 ha, som primært består af skov- og engområder mellem 

Sollerup Skov og Arreskov Sø. Søen har oprindeligt været større, 

hvorfor den nuværende søbred består af gammel søbund. Her er forekomst 



SDU Efterår 18 BABB501: Bachelorprojekt i biologi Katrine Steenholdt 
 Naturpleje af Fynske Naturarealer: Fakta-ark  
 

Side 154 af 185 
 

af ca. 2 ha af naturtypen rigkær og 2 ha af skovnaturtypen elle- og 

askeskov. 1 

Målet for lysåbne naturtyper, skovnaturtyper og arter ved Arreskov Sø 

er i denne planperiode at der er eller bliver iværksat rydning og 

naturpleje på ca. 10 ha, som over en længere periode søges konverteret 

til nogle af de truede lysåbne naturtyper. I området er det især 

potentielle arealer for rigkær, som via enkeltstående indgreb og 

naturpleje søges udviklet til ny habitatnatur. Med henblik på 

konvertering til lysåben naturtype rigkær foretages rydning på ca. 1 ha 

af skovnaturtypen elle-og askeskov. 1 

Skovnaturtyper sikres primært ved en skovnaturtypebevarende drift og 

pleje, og ca. 1 ha. 1 

Området omfattes af en såkaldt basissikring. Der sker en supplerende 

sikring ved bevarelse af et antal store træer til henfald på de samme 

arealer. Gamle driftsformer i skov primært ved græsning er eller bliver 

iværksat på ca. 1 ha skovnatur. Der foretages rydning af ca. 1 ha elle- 

og askeskov med henblik på konvertering til lysåben natur. Indsatsen 

sker som led i EU LIFE projekt frem til 2018. 1 

Specifikt af hensyn til Rørdrum vil der være en særlig udformning af 

arealplejen, i det der sikres områder med vanddækket rørsump i 

tilknytning til de græssede områder. Specifikt af hensyn til hvepsevåge 

vil der ske en sikring af de benyttede værtstræer. 1 

Af hensyn til hasselmusens levevilkår er det vigtigt at sikre: 

• Fødeudbud ved at sikre variation i alder hos træarter samt 

sikring af lys til busklaget, så buske og træer kan blomstre og 

bære frø, bær og frugter. Særlig vigtigt er det at sikre 

kontinuerligt fødeudbud i perioden april til oktober/november, 

hvor hasselmusen er aktiv. 

• Opretholde den rette fysiske struktur i bevoksningen. Sikre et 

tæt krat, så hasselmusen kan bevæge sig alene ved at klatre i 

vegetationen. Optimalt er en lysåben etageret bevoksning med 

busklag, under- og mellemetage, og med så meget lys, at 

fødeudbuddet sikres. 

• sikre permanente refugier for hasselmusen i skovbryn og i skovens 

indre, naturlige ledelinjer. 

• Etablere indblanding i form af Eg, Ær, Hassel, Kvalkved, Slåen, 

Hvidtjørn, Alm. Gedeblad (Vild Kaprifolium), Hyld, Røn. 

• Af særlig betydning for hasselmusen er Hindbær, Brombær, 

bBregner, højtrækkende urtevegetation, f.eks. Gederams, 

tidselarter og brændenælder. 

• Slyngende vegetation som f.eks. Almindelig Gedeblad, 

brombærranker, Vedbend bør tillades pletvis fordelt i kulturen. 

• Ved udtyndingen bør lystilførsel af hensyn til fødeudbuddet 

sikres ved aktiv hugst, som tilgodeser buske og træer. En 

plukhugstlignende skovdrift med gruppevise foryngelser 
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begunstiger hasselmusen. Bevoksningen bør derfor hugges, med 

henblik på at fremme en etageret bevoksning. 

• De naturlige ledelinjer inde i skoven, eksempelvis langs med 

vandløb, grøfter, større veje ved moser og søer bør sikres en 

aktiv pleje så lystræarterne og buske med fødeudbud og 

klatremuligheder begunstiges. 1+8 

Friluftsliv: 

 

Ved Sollerup er naturinteresserne særligt knyttet til engen ned mod 

Arreskov Sø, hvor der findes et rigt dyre- og planteliv med bl.a. 

Hvepsevåge og Rørdrum. Af arter med speciel interesse kan nævnes 

Hasselmus i Sollerup Skov og flere flagermusarter som lever i både 

Sollerup og Kismose Skov. 1 

For at understøtte det kuperede landskab i og omkring Sollerup Skov 

etableres i afd. 263 og 264 små holme af eg, lind og tjørn på toppene 

af bakkerne for at give en dybde i landskabet og rette beskuerens øjne 

i udsigtens retning. Ligeledes i afd. 264 sikres udsigtskilen ved 

nedskæring af opvækst og fjernelse af træer. 1 

I Sollerup Skov kan der, hvis der er mulighed for det, i planperioden 

etableres evt. nyt shelter eller madpakkehus med forbindelse til den 

eksisterende børnehave. 1 

I Sollerup Skov udlægges en stor facilitetszone i den vestlige del af 

skoven omkring hundeskoven, p-pladser, børnehave, og lejrplads, for at 

understøtte det høje aktivitetsniveau i denne del af skoven. I den 

østlige del udlægges stillezone på Sollerup Enge for sikre den stille 

naturoplevelse og dyrelivet på engene og ned mod Arreskov Sø. Resten 

udlægges som friluftszone. 1 

Der etableres en ny sti gennem afd. 275 og videre op mod afd. 279, på 

engen ved Arreskov Sø, som kan bruges om vinteren, hvor engene er meget 

våde. 1 

 
Delmålsætninger: 
(fx forskellige delmål for forskellige dele af et areal, hvis der fx er forskellige naturtyper i forskellig tilstand.) 
 
 

Græsnings tiltag: 

På egnen ned mod Arreskov Sø tages de skovbevoksede arealer med som 

græsningsskov i den nuværende hegning, for at holde bevoksningerne 

lysåbne og gøre dem mere integreret i de omkringliggende åbne arealer. 1 

For at skabe mere sammenhæng mellem åbne og skovbevoksede arealer i 

Sollerup enge skal afd. 279 med eg og et areal i afd. 275 ligeledes med 

eg medtages i hegningen med græsning. Inden bevoksninger udlægges som 

græsningsskov, skal de gennem hugges, så de bliver mere åbne for at der 
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kommer lys ned til bunden, så der etableres et græsdække. I afd. 279 

skal et areal med birk ryddes og hele arealet medtages ligeledes i 

græsningen. 1 

 

Virkemidler (for at opnå målsætning/fokus for forvaltning af område): 
 
For at fremme landskabelige hensyn i Sollerup Skov, etableres i afd. 

263 og 264 små holme af eg, lind og tjørn på toppene af bakkerne. 

Ligeledes i Sollerup Skov i afd. 264 sikres udsigtskilen ved nedskæring 

af opvækst og fjernelse af træer. 

Langs Rislebækken den sydlige del at Sollerup Skov i afd. 260 og 261 

skal der ske en løbende vedligeholdelse eventuelt med fjernelse af 

enkelte træer, så der skabes mere lys og luft omkring bækken. 

Genetablering af rislebækkens forløb. 1 

 

Med henblik på konvertering til lysåben naturtype rigkær foretages 

rydning på ca. 1 ha af skovnaturtypen elle-og askeskov. 1  

 

På egnen ned mod Arreskov Sø (afdeling 275 og 276) tages de 

skovbevoksede arealer med som græsningsskov i den nuværende hegning. 1 

 

Afd. 279 med eg og et areal i afd. 275 ligeledes med eg medtages i 

hegningen med græsning. 1 

 

Afd. 279 skal ryddes et areal med birk, hele arealet medtages i 

græsningen. 1 

 

Restriktioner ift. slåning/afpudsning: 

Forpagter er forpligtet til at supplere med årlig slåning/afpudsning 

hvis græsningsdyrene ikke kan holde vegetationen kort. Der tilstræbes 

en vegetationshøjde på ca. 5 cm ved græsningssæsonens afslutning.  

Tidspunkt for afpudsning bør overvejes i forhold til tidspunkt for 

blomstrende planter samt ynglesæson og den foretrukne vegetationshøjde 

for tilhørende fauna. 2 

 

Forpagter er ligeledes forpligtet til at pudse partier med kraftig 

forekomst af tidsler, nælder, skræpper m.v. 2 

 

 

Pleje:*  

Nuværende plejemetode 2 

Type Metode (Dyr / redskab / metode anvendt) Note 

Afgræsning  
 

Græsning med kvæg 

 

Sommergræsning 

(Brakpuds tilladt) 

Høslæt 
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Kort med indhegninger indtegnet sættes i bilag 6 

 

Plejet med ovennævnte plejemetode siden (år) 9: 1995 
 

Forhenværende plejemetode: 
 

1995-2018: Afgræsning med kvæg. 9 

 

I ca. 1998 blev et langt stykke med Rød-Gran fældet i afd. 275’s 

syglige side. I afd. 273’s sydlige side er et areal med et Rød-El 

blevet fældet i nogenlunde samme tidsperiode.  

Før arealet i 1995 med omlagt til græsarealer har afd. 263-265 + 274 + 

277 været omdriftsarealer, hvilket kan ses på vegetationen, ift. afd. 

275 som har en vegetation der er præget af fugtigbunds arter, især 

Lyse-Siv. 

I ca. 1998 blev Rislebækken genslynget gennem afd. 273 + 275 + 277, 

hvilket resulterede i en vådere bund i midten af afd. 275. 9 

 

Størstedelen af ejendommen er erhvervet i 1983, mindre dele er tilkøbt 

i 1987 (afd. 227o) og 1989 (afd. 279). 1 

 

 

 

 

Andet 

Andre bemærkninger for området: 

Sollerup Skov ligger i morænelandskabet nord for og i yderkanten af De 

Fynske Alper. Terrænet er forholdsvis fladt i skovens vestlige ende 

(Sollerup Plantage) og falder så ned mod Sollerup enge, der støder op 

til Fyns største sø, Arreskov Sø. 1 

Jordbunden i Sollerup Skov er hovedsagelig grus og sand – i området 

omkring Sollerupgård og i Kistrup Skov er dog mere leret. Jordbunden i 

området er generelt rimelig mager – men vækstvilkårene for f.eks. mange 

nåletræarter er ypperlige. 1 
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https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/ [Besøgt d. 28/11-18] 

 

2: Forpagtningskontrakt 

 

3: Arealinformation 

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution [Besøgt d. 28/11-18] 

 

4: Bilag til Driftsplanerne ”Plejeplan for lysåbne naturarealer” 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/samlet-beskrivelse-af-naturstyrelsen-fyn/ 

[Besøgt d. 28/11-18] 

(link lige over afsnittet med Natura 2000, under afsnittet 2.4 med Lysåbne arealer ca. 2/3 dele nede.) 

 

5: Miljøgis Natura 2000 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&&profile=natura2000planer2-2016 [Besøgt d. 28/11-18] 

 

6: Fortidsminde bilag fra driftsplanerne 

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/fyn/bilag/ [Besøgt d. 28/11-18] 

 

7: Miljøgis invasive arter 

https://mst.dk/service/miljoegis/ [Besøgt d. 28/11-18] 

 

8: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV 

Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i 

administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU 

nr. 635. 226 s. http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf [Besøgt d. 28/11-18] 

 

9: Erindringer fra Naturstyrelsens medarbejdere 

 

10: Kort fra Mapinfo (Program kun tilgængeligt for Naturstyrelsens medarbejdere) 
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Bilag 1 - Kort med nuværende arealanvendelse, afdelingsnumre og grænser for 

Naturstyrelsens ejendom1 

 

De farvede arealer, der er indrammet med rød linje, er Naturstyrelsens ejendom. Afdelingsnumrene er 

angivet på de farvede arealer. Den nuværende arealanvendelse af Naturstyrelsens arealer kan aflæses i 

boksen nederst til højre.  
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Bilag 2 - Kort med indtegnede §3 naturtyper3  

 

 

Naturtypen kan aflæses i boksen nederst til højre 
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Bilag 3a - Kort med indtegnede Natura 2000 beskyttelses grænser 3  

 

 

 

Det grønne skraverede område er Natura 2000 habitatområde. Det lilla skraverede område er Natura 2000 

fuglebeskyttelsesområde. 
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Bilag 3b - Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper 5  

 

Naturtypen kan aflæses på kortet med sort fed skrift. I boksen øverst i højre hjørne kan det ses hvor god en 

naturtilstand området er i. 
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Bilag 4 - Kort med indtegnet fredet område3  

 

 

Det blå skraverede område er fredet område. 
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Bilag 5 - Kort med indtegnede HNV-værdier3  

 

Farvenuancerne på kortet svarer til de HNV-værdier farverne passer til på skalaen til højre. 
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Bilag 6 - Kort med indhegninger indtegnet 10 

 

Rød markering viser hvor der plejes med græsning. 
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Bilag 14: Fakta-ark Svanninge Bakker 

Fakta-ark 
 

Punkter mærket med (*) kan udfyldes hjemme fra før man tager ud for at vurdere området. 

Referencer er markeret med opløftede, fede tal (Se referenceliste for forklaring). 

Beskrivelse:* 

Arealets kaldenavn: Svanninge bakker 

 

Afdelings nr. 1: 209 + 210 + 
215-219 

Areal størrelse (Ha) 2: 79,5 
 

 

Kort med nuværende arealanvendelse, afdelingsnumre og grænser for Naturstyrelsens ejendom sættes i 

bilag 1 

 

Beskyttelse:* 

§3 Naturtyper fundet på området 3 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 

ENG 

 

Eng 

ORE 

 

Overdrev 

MOS 

 

Mose 

  

 

 

Kort med indtegnede §3 naturtyper sættes i bilag 2 

 

 Øvrige naturtyper fundet på området 4 

ANV-kode Kort nærmere karakteristik af naturtype 

SLE 

 

Overdrev (ikke beskyttet) 
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Natura 2000 beskyttelse 3+4 

Ja / Nej: Ja Hvis ja, Habitat- /fugebeskyttelse?: Habitat 
 

 

Natura 2000 naturtyper på området 5 

Kode Navn 

7230 Rigkær 

6230 Surt overdrev 

7220 Kildevæld 

 

Kort med indtegnede Natura 2000 beskyttelses grænser sættes i bilag 3a 

Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper sættes i bilag 3b 

 

Anden beskyttelse 

Ramsarområde 3 
 

Ja / Nej: Nej 

 

Fredet 3 Ja / Nej: Ja 
 

Karakteristik af fredning:  
Størstedelen af afd. 216 samt det nordøstlige 

hjørne af afd. 219 (i alt 15,6 ha) er fredet 

ved OFN kendelse af 2. december 1953. 

Formålet med fredningen er landskabsbevaring, 

samt at gøre arealet offentligt tilgængeligt 

og hindre bebyggelse og tilgroning. 

 

Kulturhistoriske 

spor 1+6 

Ja / Nej: Ja Karakteristik af kulturhistorie:  
  
Lille fin stenkiste.  

 

 

 

Kort med indtegnet fredet område sættes i bilag 4 

 

Særlige arter:* 

Invasive arter 7 

(Dyr/planter/svampe) 

Gyvel 

Særlige arter 1+4 

(Dyr/planter/svampe) 

Rødlistede arter: Okkergul Pletvinge, Grøn 

Køllesværmer og Femplettet Køllesværmer (VU). 

Seksplettet Køllesværmer, Brun Bjørnespinder og 

Atlaskspinder (NT) 



SDU Efterår 18 BABB501: Bachelorprojekt i biologi Katrine Steenholdt 
 Naturpleje af Fynske Naturarealer: Fakta-ark  
 

Side 169 af 185 
 

Bilag IV arter 1+4 

(Dyr/planter/svampe) 

Hasselmus, Stor Vandsalamander 

 

 

Status:  

HNV-score 3 

Varierende over området fra en 

HNV 2-10 

 

 

Kort med indtegnede HNV-værdier sættes i bilag 5 

 

Overordnet vurdering af arealets tilstand: 

Svanninge Bakker og især Hestebakken er karakteriseret ved overdrev med 

spredte buske. Hestebakken er et artsrigt overdrev på sydvendt skrænt. 

Bakken har tidligere været afgræsset forholdsvis planløst med til tider 

hårdt græsningstryk. I dag plejes Hestebakken ved græsning i perioden 

august - marts. Området regnes nu for et af de mest artsrige overdrev 

på Fyn både i forhold til flora og insekter. Det fungerer som artsbank 

for de øvrige dele af Svanninge Bakker. 1 

I og omkring Hestebakken findes typiske overdrevsarter bl.a. Tidlig 

Dværgbunke, Udspærret Dværgbunke, Mark-Frytle, Vellugtende Gulaks, Vår-

Star, Bakke-Svingel, Fåre-Svingel, Tandbælg, Eng-Brandbæger, 

Forskelligfarvet Forglemmigej, Håret Høgeurt, Smalbladet Høgeurt, Stor 

Knopurt, Mark-Krageklo, Bakke-Nellike, Almindelig Pimpinelle, Sølv-

Potentil, Knold-Ranunkel, Rødknæ, Gul Snerre, Lyng-Snerre, Kornet 

Stenbræk, Bidende Stenurt, Lav Tidsel, Bredbladet Timian, Smalbladet 

Timian, Tjærenellike, Katteskæg, Krat-Fladbælg, Nikkende Kobjælde, 

Almindelig Ene, Hunde-Viol og Glat Hunde-Rose. 1 

Hestebakken rummer en artsrig insektfauna med sjældne arter af national 

betydning. Der er de senere år registreret en fåtallig bestand af 

Hemaris tityus (humlebisværmer-art). Det er usikkert, om bestanden 

stadig forefindes. Nogle eksemplarer af Cauchas rufifrontella 

(småsommerfugle-art) blev registreret 1997; måske findes arten endnu. 

Okkergul Pletvinge, Grøn Køllesværmer og Femplettet Køllesværmer er 

alle på rødlisten som sårbare. Af andre, rødlistede sommerfuglearter 

kan nævnes Seksplettet Køllesværmer, Brun Bjørnespinder og 

Atlaskspinder (alle NT). Der findes også interessante arter af biller, 

svirrefluer og tæger. Tychius polylineatus (snudebille-art) er på 

rødlisten som moderat truet. I de senere år er den i Danmark kun fundet 

på Hestebakken. Også Apion interjectum (spidsmussnudebille-art) er på 

Hestebakken. Cassida margatitacea (skjoldbille-art) findes på nuværende 

tidspunkt ikke på rødlisten, men er dog en særligt interessant art og 

er derfor nævneværdig. Tidlig Ornamentsvirreflue er registreret i 1995 



SDU Efterår 18 BABB501: Bachelorprojekt i biologi Katrine Steenholdt 
 Naturpleje af Fynske Naturarealer: Fakta-ark  
 

Side 170 af 185 
 

og 1996 og har formodentligt en ynglebestand; måske den eneste i hele 

landet. Den er på rødlisten som sårbar. Rød Kåltæge er registreret en 

enkelt gang. Arten yngler ikke i Danmark, men kommer af og til flyvende 

dertil. Hvepseedderkop er en stor karakteristisk edderkop, som i de 

senere år er ved at etablere sig i Danmark, den har været i området 

siden 1997. 1 

Svanninge Bakker er levested for alle fem, danske arter af krybdyr, 

samt for flere arter af padder, herunder Stor Vandsalamander. 1 

I området syd for Tårnet og restauranten langs Odensevej er jorden 

meget mager og tør. I bunden trives især Rensdyrlav og Katteskæg. Her 

findes også en sparsom bestand af Nikkende Kobjælde. 1 

 

I Sollerup Skov, Svanninge Bakker og ved Trente Mølle forekommer 

syvsoveren Hasselmus, som anses for at være et af landets sjældneste 

pattedyr. Sollerup Skov har national betydning som hasselmuslokalitet. 

Forskere har fulgt bestanden de sidste 25 år, ligesom der lige så længe 

er taget særlige hensyn til hasselmus i skovdriften. Bestanden er 

stabil og spreder sig til det omkringliggende landskab f.eks. mod vest 

via Svanninge Bakker og ud i Nørremarken (afd. 190). 1 

 

I Svanninge Bakker er der store arealer med § 3 overdrev. Overdrevene 

findes på de tørre bakker. På de lave arealer findes § 3 enge og § 3 

moser. 1 

I Hammerdammen er der § 3 eng og § 3 mose samt § 3 overdrev. 1 

Der er stor forekomst af Gyvel, især på skråningerne af bakkerne, hvor 

der nærmest er en gyvel-skov. På hestebakken er lidt forekomst af 

Gyvel. 

Hele området er græsset jævnt ned, bortset fra de store gyvel-skove. 

Mellem bakkerne er der gyvelfrie stier. På nogle af skråningerne er der 

også lidt brombærkrat og birk. 

 

Trusler (indenfor / udenfor område): 
Dokumenter gerne vha. billede med geokoordinater fx billede af bjørneklo 
 

Trusler for overdrev: Tilgroning af krat og tilgroning af Gyvel.  

 

Trusler for Hasselmus: forstyrrelser, opsplitning, fjernelse eller 

forringelse af leveområder og bestande. 8 

 

Stor Vandsalamander er følsom overfor: opfyldning af ynglevandhuller, 

bebyggelse i omgivelserne, øget trafik, overgødskning, 

tilgroning, overskygning og forekomst af fisk samt andehold. 8 
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Målsætning: 

Fokus for forvaltning af område: 
(Hvad forvalter vi for - en art eller en naturtype?) 
 

 

Naturværdier: 

 

Ud over landskabet prioriteres også naturbeskyttelsen højt, så 

naturplejen fortsættes med fokus på at optimere plejen og udvide 

arealet med beskyttede naturtyper som f.eks. overdrev, eng, mose og 

krat. Af arter kan bl.a. nævnes Smalbladet Timian, Tjærenellike ligesom 

at b.la. Hestebakken er en vigtig insektlokalitet med flere sjældne 

insekter. På eng og mose kan b.la. fremhæves Kærstar, Maj Gøgeurt, 

Skovkogleaks, Spidssnudet Frø og Springfrø. 1 

 

For at bevare det særlige randmorænelandskab i Svanninge Bakker er der 

fortsat fokus på at friholde det kuperede terræn og sikre de mange 

udsigter. Landskabet har i den tidligere planperiode været prioriteret 

højt, hvilket har betydet at der i denne driftsplan ikke er nye tiltag 

for de landskabelige værdier, men at plejen fortsættes på samme høje 

niveau. 1 

 

 

Natura 2000 målsætninger: 

 

Natura 2000 plejeplaner (udført senest 2015): 

Plejeplanen for N240 Svanninge Bakker vedrører Naturstyrelsens arealer 

på 114 ha, som er hovedparten af N 2000 området. 1 

Langt den overvejende del af de lysåbne naturtyper udgøres af overdrev 

på sur jordbund. Rigkær og kilder findes i den vestlige del af området, 

og der findes enkelte forekomster af næringsrige og brunvandede søer. 

Af skovnaturtyper findes elle- og askeskove i områdets nordvestlige 

del, mens bøg på mor og egeblandskov findes centralt og mod nordvest.1 

Målet for lysåbne naturtyper, skovnaturtyper og arter i Svanninge 

Bakker er i denne planperiode at der foretages løbende pleje ved f.eks. 

græsning af overdrev, rigkær og kildevæld samt nogle af 

skovnaturtyperne som bøg på mor og ege-blandskov. Der er eller vil 

blive foretaget enkeltstående indgreb i form af rydning af opvækst på 

overdrev, i kildevæld og rigkær samt understøttelse af naturlig 

hydrologi i kildevæld og rigkær. I forlængelse af EU LIFE projektet 

fortsættes arbejdet med at udvikle arealet med surt overdrev på 

tidligere nåleskovsarealer på ca. 40 ha. Med henblik på at udvikle 

arealet af naturtypen rigkær på ca. 2 ha foretages rydning af et mindre 

areal med skovnaturtypen elle- og askeskov. Det sker som del af EU LIFE 

projekt frem til 2018. 1 
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Specifikt af hensyn til Stor Vandsalamander sker der sikring af artens 

levested ved oprensning af vandhuller. 1 

Skovnaturtyper sikres primært ved en skovnaturtypebevarende drift og 

pleje, og ca. 10 ha. omfattes af en såkaldt basissikring. Der sker en 

supplerende sikring ved bevarelse af et antal store træer til henfald 

på lokaliteten. Gamle driftsformer i skov primært ved græsning og 

stævning er eller bliver iværksat på ca. 6 ha. skovnatur. I øvrigt er 

ca. 2 ha skovnatur udlagt til urørt skov. I den urørte skov er 

skovdriften ophørt, og skoven får lov til at passe sig selv. Der 

foretages rydning af samlet ca. 1 ha blandt de mindst veludviklede 

partier og naturmæssigt mindst værdifulde enkeltforekomster af 

skovnaturtyperne 91E0 elle- og askeskov samt 9160 egeblandskov med 

henblik på konvertering til naturtype 7230 rigkær og 6230 surt 

overdrev. 1 

Af hensyn til hasselmusens levevilkår er det vigtigt at sikre: 

• Fødeudbud ved at sikre variation i alder hos træarter samt 

sikring af lys til busklaget, så buske og træer kan blomstre og 

bære frø, bær og frugter. Særlig vigtigt er det at sikre 

kontinuerligt fødeudbud i perioden april til oktober/november, 

hvor hasselmusen er aktiv. 

• Opretholde den rette fysiske struktur i bevoksningen. Sikre et 

tæt krat, så hasselmusen kan bevæge sig alene ved at klatre i 

vegetationen. Optimalt er en lysåben etageret bevoksning med 

busklag, under- og mellemetage, og med så meget lys, at 

fødeudbuddet sikres. 

• sikre permanente refugier for hasselmusen i skovbryn og i skovens 

indre, naturlige ledelinjer. 

• Etabler indblanding i form af Eg, Ær, Hassel, Kvalkved, Slåen, 

Hvidtjørn, Alm. Gedeblad (Vild Kaprifolium), Hyld, Røn. 

• Af særlig betydning for hasselmusen er Hindbær, Brombær, bregner, 

højtrækkende urtevegetation, f.eks. Gederams, tidselarter og 

brændenælder. 

• Slyngende vegetation som f. eks. Almindelig Gedeblad, 

brombærranker, vedbend bør tillades pletvis fordelt i kulturen. 

• Ved udtyndingen bør lystilførsel af hensyn til fødeudbuddet 

sikres ved aktiv hugst, som tilgodeser buske og træer. En 

plukhugstlignende skovdrift med gruppevise foryngelser 

begunstiger hasselmusen. Bevoksningen bør derfor hugges, med 

henblik på at fremme en etageret bevoksning. 

• De naturlige ledelinjer inde i skoven, eksempelvis langs med 

vandløb, grøfter, større veje ved moser og søer bør sikres en 

aktiv pleje så lystræarterne og buske med fødeudbud og 

klatremuligheder begunstiges. 1+8 

Friluftsliv: 

De centrale dele af Svanninge Bakker er de markante bakker, der har 

været benyttet som udflugtsmål hele det sidste århundrede. I området 

prioriteres de landskabelige værdier derfor højt med udgangspunkt i det 
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karakteristiske kuperede landskabet, som er i særklasse med mange 

forskellige udsigter. 1 

 

I planperioden arbejdes på at skabe en ny indgang til Svanninge Bakker 

i form af et besøgscenter som evt. kunne erstatte/supplere Tårnet i 

afd. 213. 1 

 

I Svanninge Bakker udlægges facilitetszone ved indgangen til bakkerne 

med p-plads, festpladsen og udstillingstårnet og zonen fortsætter 

indover den centrale del af bakkerne med golfbane mv. I den nordlige og 

sydlige del udlægges friluftszone, samt ved det skovbevoksede areal 

langs Odensevej. Zoneringen her tager hensyn til at skovene omkring de 

centrale dele benyttes en del til organiserede aktiviteter som 

orienteringsløb etc. I den vestlige del af bakkerne som ikke er helt så 

besøgte udlægges en stillezone. 1 

 

 

Delmålsætninger: 
(fx forskellige delmål for forskellige dele af et areal, hvis der fx er forskellige naturtyper i forskellig tilstand.) 
 
 

I Svanninge Bakker afdrives en stormfaldsramt bevoksning med Rød-Gran i 

afd. 211 og skal efterfølgende gentilplantes. Ligeledes i Svanninge 

Bakker i afd. 196 og 215 udlægges mindre arealer til 

stævningsskov.  Der udlægges desuden et areal bevokset med Rød-El i 

afd. 215 til græsningsskov og arealet medtages i den nuværende græsning 

på de omkringliggende arealer. I planperioden ryddes arealer i den 

vestlige og østlige del af afd. 224 i Svanninge Bakker, som er bevokset 

med bl.a. birk og Rød-El I Svanninge Bakker i afd. 212 skal en 

brunvandet sø i planperioden fritlægges ved at der ryddes for bl.a. 

lærk omkring søen. Derudover findes der en række vandhuller f.eks. i 

afd. 205 som i planperioden skal oprenses. 1 

 

Virkemidler (for at opnå målsætning/fokus for forvaltning af område): 

I Svanninge Bakker vil der i planperioden ske en fortsættelse af den 

nuværende drift med afgræsning og der vil løbende ske små justeringer 

af hegnsætning. Ligeledes vil der på overdrev fortsat være slåning, så 

især Gyvel og anden genvækst holdes nede. 1 

Natura 2000: 

I henhold til Natura 2000-plejeplanen skal der ske en udvidelse af 

naturtypen rigkær. I planperioden ryddes arealer i den vestlige og 

østlige del af afd. 224, som er bevokset med bl.a. birk og Rød-El. 1 

I afd. 212 skal en brunvandet sø i planperioden fritlægges ved at der 

ryddes for bl.a. lærk omkring søen. Derudover findes der en række 

vandhuller fx i afd. 205, hvor der i planperioden skal ske en 
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oprensning for at forbedre levevilkårene for Stor Vandsalamander. 

Oprensningen sker i henhold til Natura 2000-plejeplanen. 1 

Invasive arter: 

Der forekommer kratig opvækst af gyvel på dele af arealet. 

Bortforpagter og forpagter skal i fællesskab hvert år udfærdige en 

gyvelplejeplan for området, hvori der skal indgå metoder til 

gyvelbekæmpelse, ansvarsfordeling samt kort- og langsigtede mål. 2  

  

 

Restriktioner ift. slåning/afpudsning: 

Forpagter er forpligtet til at supplere med årlig slåning/afpudsning 

hvis græsningsdyrene ikke kan holde vegetationen kort. Der tilstræbes 

en vegetationshøjde på ca. 5 cm når vinteren er ovre. Våde områder, 

hvor færdsel med almindelige slåningsmaskiner ikke er muligt er 

undtaget. Som udgangspunkt skal afpudsning ske efter 30. juni, men kan 

efter aftale med Naturstyrelsen under særlige omstændigheder foretages 

tidligere. 2 

 

Forpagter er ligeledes forpligtet til at pudse partier med kraftig 

forekomst af tidsler, nælder, skræpper m.v. 2 

 

 

 

 

Pleje:*  

Nuværende plejemetode 2 

Type Metode (Dyr / redskab / metode anvendt) Note 

Afgræsning  
 

Græsning med Kvæg 

 

Helårsgræsning 

(Brakpuds tilladt) 

Høslæt 
 

 

 

 

 

Kort med indhegninger indtegnet sættes i bilag 6 

 

Plejet med ovennævnte plejemetode siden (år) 9: 2010 

 

Forhenværende plejemetode: 
 

1984-1998: Afgræsning med får. 9 

 

1998 -2010 Afgræsning med køer og geder. 9 

 

2010-2018: Afgræsning med kvæg.9 
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Der bliver også brugt mange kræfter på at bekæmpe gyvel i Bakkerne. Det 

sker med forskellige metoder bl.a. med traktor. 9 

 

 

 

Andet 

Andre bemærkninger for området: 
 

Jordbunden i Svanninge Bakker er præget af sand og grus. 1 
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Bilag 1 - Kort med nuværende arealanvendelse, afdelingsnumre og grænser for 

Naturstyrelsens ejendom1 

 

De farvede arealer, der er indrammet med rød linje, er Naturstyrelsens ejendom. Afdelingsnumrene er 

angivet på de farvede arealer. Den nuværende arealanvendelse af Naturstyrelsens arealer kan aflæses i 

boksen nederst til højre.  
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Bilag 2 - Kort med indtegnede §3 naturtyper 3  

 

Naturtypen kan aflæses i boksen nederst til højre 

  



SDU Efterår 18 BABB501: Bachelorprojekt i biologi Katrine Steenholdt 
 Naturpleje af Fynske Naturarealer: Fakta-ark  
 

Side 179 af 185 
 

Bilag 3a - Kort med indtegnede Natura 2000 beskyttelses grænser 3  

 

 

Det grønne skraverede område er Natura 2000 habitatområde. 

 



SDU Efterår 18 BABB501: Bachelorprojekt i biologi Katrine Steenholdt 
 Naturpleje af Fynske Naturarealer: Fakta-ark  
 

Side 180 af 185 
 

  



SDU Efterår 18 BABB501: Bachelorprojekt i biologi Katrine Steenholdt 
 Naturpleje af Fynske Naturarealer: Fakta-ark  
 

Side 181 af 185 
 

Bilag 3b - Kort med indtegnede Natura 2000 naturtyper 5  

 

 

Naturtypen kan aflæses på kortet med sort fed skrift. I boksen øverst i højre hjørne kan det ses hvor god en 

naturtilstand området er i. 

  



SDU Efterår 18 BABB501: Bachelorprojekt i biologi Katrine Steenholdt 
 Naturpleje af Fynske Naturarealer: Fakta-ark  
 

Side 182 af 185 
 

Bilag 4 - Kort med indtegnet fredet område 3  

 

 

Det blå skraverede område er fredet område. 

  



SDU Efterår 18 BABB501: Bachelorprojekt i biologi Katrine Steenholdt 
 Naturpleje af Fynske Naturarealer: Fakta-ark  
 

Side 183 af 185 
 

Bilag 5 - Kort med indtegnede HNV-værdier3  

 

Farvenuancerne på kortet svarer til de HNV-værdier farverne passer til på skalaen til højre. 

  



SDU Efterår 18 BABB501: Bachelorprojekt i biologi Katrine Steenholdt 
 Naturpleje af Fynske Naturarealer: Fakta-ark  
 

Side 184 af 185 
 

Bilag 6 - Kort med indhegninger indtegnet10 

 

Rød markering viser hvor der plejes med græsning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SDU Efterår 18 BABB501: Bachelorprojekt i biologi Katrine Steenholdt 
 Naturpleje af Fynske Naturarealer: Fakta-ark  
 

Side 185 af 185 
 

Bilag 15: De 7 udvalgte områder 
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