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Abstract 

Ulvshale is a peninsula located on the northern tip of the island of Møn. Ulvshale contains great 

natural values with high complexity. Across the 700 hectares big nature area, 19 different 

terrestrial habitat naturetypes are found. The area mostly consists of a mosaic of light-open 

nature types such as heathland, beach, salt marshes and juniper dunes, and in the middle of the 

area an untouched forest area is found. The great complexity in the area makes it difficult to plan 

the management of each nature type, and therefore a holistic management of the area is 

necessary. 

The nature on Ulvshale is protected both through national and international legislation, and this 

legislation currently sets the basis for the management of the area. The peninsula is e.g. a part of 

a Natura 2000-area.  

Included in the thesis is a plan proposal on how the nature areas at Ulvshale can be managed as a 

coherent ecosystem that ensures a high species diversity among endangered species, while 

prioritized habitats secure a good conservation status. The plan is based on the idea that nature is 

not static and that natural processes should be allowed to unfold. The nature areas of Ulvshale 

are divided into three different zones, that are characterized in accordance to, at what level nature 

is left untouched. In a broad sense, the three zones will consist of one zone with no intervening, a 

zone with only grazing, and finally a zone with management for single species. This decision is 

based on the idea that, greater variation in nature, and thus good conditions for biodiversity, will 

be created through natural processes. 
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Forord 

Dette speciale er udarbejdet i perioden februar til august 2017, og har et omfang på 30 ECTS. 

Specialet er det afsluttende projekt på kandidatuddannelsen i naturforvaltning (MSc in Nature 

Management; Landscape, Biodiversity and Planning) på Københavns Universitet.  

Formålet med opgaven er at beskrive hvordan naturarealerne på Ulvshale kan forvaltes som et 

sammenhængende økosystem, der sikrer en høj artsdiversitet blandt truede arter, og opgaven er 

udført i samarbejde med Naturstyrelsen Storstrøm.  

 

Jeg vil gerne benytte dette forord til at rette en stor tak til min eksterne vejleder Jørgen Sandby 

Nielsen samt Torben Hviid, biolog hos Naturstyrelsen Storstrøm. Fra jer har jeg fået god 

vejledning. Derudover har i begge været gode til at svare på opklarende spørgsmål, og i har 

derigennem hjulpet mig til at få en bedre forståelse for naturen på Ulvshale. Derudover vil jeg 

gerne takke min vejleder Karsten Raulund-Rasmussen for god og kritisk vejledning. Endelig vil 

jeg gerne takke alle de ansatte i Egehus for at have taget godt imod mig, det har været dejligt at 

komme i jeres hus.  

 

 

 

 

 

 

 

Astrid Schøning  
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Indledning 

Ulvshale er en halvø der befinder sig på Møns nordspids. Ulvshale halvøen rummer store 

naturværdier med høj kompleksitet. Fordelt på det 700 ha store naturareal findes op mod 20 

forskellige terrestriske habitatnaturtyper. Området består overvejende af en mosaik af lysåbne 

naturtyper som hede, strandeng, rigkær og moser, der omkranser et urørt skovområde. Udover 

arealer med natur findes der to sommerhusområder, en campingplads og en offentlig badestrand 

på Ulvshale. Området er altså også et yndet rekreativt udflugtsmål. Møn rummer mere end 300 

rødlistede arter, hvoraf størstedelen af disse findes på Møns to kerneområder når det gælder natur 

– Høje Møn og Ulvshale (Natur- og Geologigruppen, 2005). 

Naturen på Ulvshale er beskyttet både gennem national og international lovgivning. Halvøen er 

en del af Natura 2000-område 168, som strækker sig fra Præstø Fed mod nord til Hestehoved Fyr 

på Falster mod syd (Naturstyrelsen, 2011). Natura 2000-område 168 er en del af et netværk af 

beskyttede naturområder i EU. Formålet med Natura 2000 er at bevare og beskytte truede dyre- 

og plantearter samt værdifulde naturtyper i EU. Fordi Ulvshale er en del af et Natura 2000-

område er der et krav om at der i området skal sikres en gunstig bevaringsstatus for de 

habitatnaturtyper og arter der danner grundlag for udpegningen. Dette betyder at udvalgte arter 

og naturtypers tilstand ikke må forværres (Miljøstyrelsen, 2017). 

En del af Ulvshale Skov er fredet som urørt skov og græsningsskov, denne fredning lægger klare 

restriktioner på hvilke tiltag der må foretages i skoven. Store dele af de omkringliggende arealer 

er ligeledes også fredet. 

Derudover er store dele af Ulvshales naturarealer beskyttet under Naturbeskyttelseslovens § 3 

hvilket betyder at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper (By- og 

Landskabsstyrelsen, 2009). 

Naturpakken 

Både på globalt plan og i Danmark er biodiversiteten i tilbagegang (Petersen et al., 2016). Som 

følge af dette oprettede FN i 1992 Konventionen om den biologiske mangfoldighed, der i dag er 

tiltrådt af 196 lande (Anker & Koester, 2016). Danmark er medlem af 

biodiversitetskonventionen og er derfor forpligtet til at arbejde for at bremse tilbagegangen af 

biodiversitet inden 2020 (Petersen et al., 2016).  

I maj 2016 blev regeringen, Dansk folkeparti, Liberal Alliance og Konservative enige om en ny 

naturpakke. Formålet med naturpakken er at standse tilbagegangen i biodiversiteten i den danske 

natur, og et af naturpakkens hovedpunkter er udlægning af skov til biodiversitetsformål. Det skal 

foregå ved at 10.000 ha statsejet skov skal udlægges til urørt skov, mens 3.300 ha statsejet skov 
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skal udlægges til anden biodiversitetsskov. Det er endnu ikke fastlagt hvilke arealer der skal 

indgå i udlægningen, men udlægningen skal rettes mod de arealer der rummer det største 

potentiale for biodiversitet. Udover udlægningen af statsskov til biodiversitetsformål indgår det i 

naturpakken at private skovejere skal have mulighed for at udlægge skov til biodiversitetsformål 

mod kompensation (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016).  

Problemformulering 

En tredjedel af Ulvshale skov er allerede udlagt til urørt skov, mens en tredjedel af skoven er 

udpeget som græsningsskov. Den sidste del af skoven er delvist ejet af staten, og delvist ejet af 

private skovejere. Denne del af skoven er endnu ikke udpeget til skov med biodiversitetsformål, 

og kan derfor indgå i den kommende udpegning.  

Den beskyttelse der gælder i Ulvshale i dag lægger i høj grad op til at tilstanden af naturarealerne 

ikke må forringes, og at samtlige habitatnaturtyper i området skal opnå en gunstig 

bevaringsstatus. Men er det overhovedet muligt at pleje alle naturtyper tilstrækkeligt til at de 

opnår den ønskede tilstand i et så komplekst område som Ulvshale, eller sker plejen af nogle 

naturtyper på bekostning af andre? For at opnå en gunstig bevaringsstatus kræver flere af 

naturtyperne pleje, der modvirker den naturlige succession. Er pleje med fokus på fastholdelse af 

naturtyper det rigtige, hvis man ønsker at bevare og fremme biodiversiteten i området, eller skal 

naturen have lov til at råde mere frit? Hvis det forholder sig sådan at det er umuligt eller 

urealistisk at opnå gunstig bevaringsstatus for alle naturtyper, eller hvis den pleje der er 

nødvendig for at opnå en sådan tilstand forværrer leveforholdene for rødlistede arter, hvordan 

væger man så hvilke naturtyper og arter der skal prioriteres?  

Hovedspørgsmål 

Hvordan kan naturarealerne på Ulvshale forvaltes som et sammenhængende økosystem, der 

sikrer en høj artsdiversitet blandt truede arter, samtidig med at prioriterede naturtyper sikres en 

gunstig bevaringsstatus? 

Underspørgsmål 

Følgende spørgsmål ønskes besvaret: 

Hvilke naturtyper findes på Ulvshale, og hvilken tilstand er disse i? 

Hvilke rammer findes for naturforvaltning i området, og hvad betyder disse for naturtyper og 

biodiversitet? 

Hvilke trusler og barrierer for bevarelse og udvikling af de enkelte naturtyper findes på 

Ulvshale? 

Hvilke trusler og barrierer for bevarelse og udvikling af biodiversitet findes på Ulvshale?  

Hvilke arter og naturtyper skal prioriteres på Ulvshale, og hvordan skal de forvaltes? 
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Metode og afgrænsning 

Opgaven er casebaseret med Ulvshale som caseområde.  

For at afgrænse opgavens omfang omfatter denne opgave kun terrestriske arter og naturtyper. 

Der er i opgavens bilag A udarbejdet en liste over rødlistede arter på Ulvshale. Listen omfatter 

planter, svampe, sommerfugle og biller, andre organismegrupper er ikke medtaget, da det ville 

blive for omfattende et arbejde at indsamle og analysere større mængder data.  

Opgaven omhandler udelukkende naturmæssige værdier, og økonomi, rekreative interesser osv. 

er således ikke diskuteret i denne opgave 

 

Der er i opgaven taget udgangspunkt i allerede eksisterende fund/kortlægning af rødlistede arter 

og naturtyper. De indsamlede informationer er benyttet til at svare på hvilke naturværdier der 

findes på Ulvshale, samt hvilken tilstand de er i. Gennem kortmateriale tilgængeligt på bl.a. 

arealinformation og miljøgis, samt litteratur og lovskrifter er det beskrevet hvilke 

forvaltningsmæssige rammer der findes i området. Derudover har jeg besøge området gentagne 

gange, for at danne min egen vurdering af tilstanden og helheden i området. Ud fra de fundne 

informationer, er trusler og barrierer for bevarelse og udvikling af naturtyper og arter 

identificeret.  

Gennem prioriteringsmetoderne komplementaritet, hotspot og fokus på arter er naturværdierne 

på Ulvshale prioriteret. Metoderne er beskrevet i afsnit tre. I prioriteringen er brugt data over 

rødlistede arter. Det er ikke alle fund der er gengivet med det præcise sted for fundet. Der er kun 

brugt arter, hvor funds stedet er kendt i analyserne, medmindre arternes habitatkrav er meget 

entydige, og det derfor har været muligt, med stor sikkerhed at stedbestemme dem. Derudover er 

nogle fund meget gamle, og nogle arter findes med stor sikker hed ikke længere i området, da de 

er eftersøgt uden af blive fundet, disse arter medtages heller ikke. Nogle områder kan være bedre 

undersøgte end andre, hvorfor nogle områder vil enten blive prioriteret lavere eller højere end de 

burde.  

Opgaven består af følgende afsnit: indledning, Ulvshale, Prioritering, planforslag, diskussion og 

konklusion. I andet afsnit vil der blive redegjort for de kendte naturværdier på Ulvshale, samt de 

rammer og barrierer der findes for naturforvaltningen i området. Afsnittet indledes med en 

beskrivelse af geologien og kulturhistorien i området. Disse tekster skal give en 

baggrundsforståelse for hvorfor, Ulvshale ser ud som det gør i dag. Herefter vil den nationale og 

internationale lovgivning, der påvirker forvaltningen af Ulvshale blive beskrevet. Lovgivningen 

danner rammerne for forvaltningen, og det er derfor vigtigt at kende til denne, for at kunne 

vurdere om der findes konflikter i området, og for at kunne stille forslag til fremtidig forvaltning. 



12 

Herefter følger en beskrivelse af de naturtyper, der findes på Ulvshale. Herunder beskrives 

hvilken tilstand naturtyperne er i, hvilke trusler der findes i områderne samt hvilke sjældne og 

rødlistede arter der findes. I tredje afsnit findes en beskrivelse af metoder til prioritering af 

naturarealer, samt en prioritering af naturværdier på Ulvshale.  
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Ulvshale 

 

Figur 1: Oversigtskort over Ulvshale. Stednavne angivet på kortet vil blive henvist til gennem resten af opgaven. 
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Geologi 

Ulvshale halvøen er dannet af marine aflejringer skabt efter sidste istid (COWI, 2012). Havet har 

udvasket sand, grus og flint fra Møns Klint, som er blevet ført til Ulvshale med strømmen. Her 

har det lagt sig som strandvolde uden på hinanden, række efter række (Naturstyrelsen 2017a). 

Strandvolde af sten dannes under kraftige pålandsstorme, hvor grus og sten føres længere op på 

stranden med stormbølger. Her bliver materialet aflejret i en aflang høj langs med kysten. Hvis 

kysten herefter vokser udad kan der ved gentagne storme dannes flere parallelle strandvolde 

uden på hinanden (Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). Strandvoldene på Ulvshale ligger i et 

vifteformet mønster langs den nordlige kyst, og er meget markante, de ses flere steder tydeligt i 

terrænet i dag (figur 2) (Naturstyrelsen, 2017a; Naturstyrelsen, 2017b). De ældste af 

strandvoldene ligger mod sydvest, mens de nyest dannede ligger på den nordøstlige del af 

Ulvshale, her vokser halvøen fortsat (Naturstyrelsen, 2017a; COWI, 2012). Undervejs på 

flintestenenes rejse fra klinten og til Ulvshale er de blevet slebet runde, og der findes derfor 

meget kugleflint på Ulvshale (Naturstyrelsen, 2017a; COWI, 2012). Kugleflinten er kun dækket 

af et tyndt lag jord (COWI, 2012), og den er derfor synlig på steder hvor underlaget er blevet 

slidt, fx på stier.  
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Figur 2: Figuren viser jordbundsforholdene på Ulvshale. De parallelle rækker af strandvolde ses tydeligt på kortet. 

Bag rækkerne af strandvolde, på den vestlige side af Ulvshale ligger store arealer med 

strandenge. Her består jorden af et finere materiale end strandengene (Naturstyrelsen, 2017a, 

GEUS). Mellem Ulvshale og Nyord findes en dyb strømrende kaldet Ulvshale Løb. Den ældste 

del af Ulvshale findes mod øst ved Hegnede Bakke, her består undergrunden af isaflejret 

moræneler (Naturstyrelsen, 2017a, GEUS) 

Ulvshale halvøen ligger lavt og er meget flad. Halvøen adskiller sig med sin sandede og stenede 

jord fra resten af møn der er præget af en mere frugtbar morænejord, som ligger højere end 

jorden på Ulvshale (Naturstyrelsen, 2017a; COWI, 2012). 
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Billede 1: Strandvolde dækket af anemoner i Ulvshale 

Skov. 

 

Billede 2: Flint i skovbunden af Ulvshale skov. 

Kulturhistorie 

Ulvshale kan betegnes som et kulturlandskab. Hele halvøen har været udnyttet gennem mange 

år, og græsningen i området kan dokumenteres tilbage til år 1281 (Naturstyrelsen, 2017a; 

Naturstyrelsen, 2017b; COWI, 2012).  

Kilder fra 1600-tallet beskriver Ulvshale skoven som en egeskov, og ifølge en opgørelse af 

krongodset på Møn, fandtes der i 1669 2.500 store egetræer på Ulvshale (Naturstyrelsen, 2017b; 

Afgørelse om fredning af Ulvshale Skov i Vordingborg Kommune afsagt den 9. december 2016). 

I 1769 blev skoven på Ulvshale solgt til borgerne i Stege ved krongodssalg. Herefter blev skoven 

til en fællesskov. Borgerne i Stege fældede de gamle egetræer og satte svin og kvæg ud på 

området, og intensiv græsning forhindrede at skoven kunne komme igen (Naturstyrelsen, 2017a; 

Naturstyrelsen, 2017b; COWI, 2012). Da den kongelige forordning om fredskov blev indført i 

1805 var skoven på Ulvshale næsten forsvundet, og den blev derfor ikke regnet for skov men 

blev i stedet betragtet som græsningsareal, hvorfor den ikke var omfattet den nye regel om at 

bevare eksisterende skov (Naturstyrelsen, 2017a; Naturstyrelsen, 2017b; COWI, 2012). I 1839 

besluttede staten at der skulle plantes ny skov på Ulvshale, og fra år 1840 til 1860 blev den nye 

skov plantet, den vestlige skovgrænse lå midt i den nuværende skov. Først blev der plantet 

rødgran (Picea abies) og skovfyr (Pinus sylvestris), og senere blev der plantet eg (Quercus) og 

andre løvtræer. Området vest for skoven fremstod som enebærklit, og blev stadig afgræsset 

(Naturstyrelsen, 2017a; Naturstyrelsen, 2017b; COWI, 2012). I løbet af slutningen af 1800-tallet 

opkøbte højskoleforstander Frede Bojsen store dele af skoven, der tidligere havde været ejet af 

flere hundrede ejere. I 1896 ejede Bojsen hele den vestlige del af skoven, samt den græssede 

enebærklit vest for skoven. Bojsen fik hele området indhegnet, og forbød græsning. Bojsen 

fortsatte frem til sin død i 1926 med at plante træer i området, bl.a. plantede han nogle 

bevoksninger med skovfyr vest for skoven (Afgørelse om fredning af Ulvshale Skov i 
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Vordingborg Kommune afsagt den 9. december 2016). I 1929 blev Ulvshale Skoven fredet 

(Naturstyrelsen, 2017a; Naturstyrelsen, 2017b; COWI, 2012). Tilplantningen af skoven var i 

første omgang ikke specielt succesfuld. Men imellem de plantede træer voksede selvsåede træer, 

og med tiden var det tilplantede område dækket af sammenhængende bevoksninger. Med 

undtagelse af de plantede rødgran og skovfyr, hvoraf nogle fortsat findes i Ulvshaleskoven, 

stammer hovedparten af træerne formegentligt fra de oprindelige træer der for flere tusinde år 

siden indvandrede til Møn (Naturstyrelsen, 2017a).   

I dag er den dominerende træart i skoven eg (Naturstyrelsen 2017a). Udover eg findes der også 

bøg (Fagus sylvatica), ask (Fraxinus excelsior), avnbøg (Carpinus betulus), spidsløn (Acer 

platanoides), elm (Ulmus), hassel (Corylus avellana), navr (Acer campestre), røn (Sorbus), rødel 

(Alnus glutinosa), bævreasp (Populus tremula), birk (Betula), ær (Acer pseudoplatanus), 

småbladet lind (Tilia cordata), og den sjældne tarmvrid-røn (Sorbus torminalis) i Ulvshale Skov 

(Naturstyrelsen 2017a). 

På nordkysten af Ulvshale kan man se resterne af et skanseanlæg. Anlægget blev opført efter 

Englands bombardement af Danmark i 1807, og i årene efter opførelsen var der vagter på 

skansen der holdt øje med de skibe der sejlede forbi (Naturstyrelsen, 2017a). Ved Hegneden har 

der ligget et teglværk. Teglværket var i brug i perioden mellem år 1856-1908, og der kan stadig 

ses spor efter lergravene i dag (Naturstyrelsen, 2017a). 

 

Billede 3: Skansen 

 

Billede 4: Vogterhuset 

Et andet kulturspor der kan ses i landskabet på Ulvshale er et tangdie. Diget ligger på den 

nordvestlige side af Ulvshale skoven, og blev oprindeligt bygget for at holde græssende kreaturer 

ude af skoven. Ved diget ligger vogterhuset. I Vogterhuset boede den mand der vogtede kvæget 

for Steges borgere (Naturstyrelsen, 2017a). Udover græsning og skovbrug har Ulvshale også 

været udnyttet til flintudvinding. Udvindingen begyndte omkring år 1917 og ophørte i år 1974 

(Naturstyrelsen, 2017a) 
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Figur 3: Høje målebordsblade 1842-1899. Den røde 

streg viser hvor kystlinjen ligger i dag. 

 

Figur 4: Lave målebordsblade 1928-1940. Den røde 

streg viser hvor kystlinjen ligger i dag. 

 

Rammer for naturforvaltningen på Ulvshale 

En række nationale og internationale love danner rammerne for naturforvaltningen på Ulvshale. 

Alle lysåbne arealer på Ulvshale er beskyttet under naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket betyder 

at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper. Samtidig er stort set 

alle skovdækkede arealer udpeget som fredskov, og derved er beskyttet under skovloven (figur 

5). Horsnæs samt flere af engene på Ulvshales sydvestlige kyst indgår derudover også i et 1.100 

ha stort vildtreservat, som har til formål at beskytte områdets fugleliv (figur 6). Vildtreservatet er 

oprettet i henhold til lov om jagt og vildtforvaltning. Det er forbudt at færdes i dele af området i 

dele af året, lige som det i disse områder er forbudt at jage (COWI, 2012).  
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Figur 5: Kort over fredskov samt § 3 beskyttet natur på Ulvshale.  

Der findes en række lodsejere på Ulvshale. Ca. 400 ha ud af de 700 ha planen omhandler, er 

offentligt ejet og forvaltes af Naturstyrelsen (figur 7). De resterende ca. 300 ha ejes af forskellige 

lodsejere, der hver forvalter deres egne arealer, alene eller i samarbejde med Naturstyrelsen.  
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Figur 6: Kortet viser hvilke dele af Ulvshale der indgår 

i et fuglereservat. 

 

Figur 7: Matrikelkort over Ulvshale. Statsejede arealer 

er markeret med brun. 

 

Fredninger 

Store dele af Ulvshale er fredet gennem en række fredninger der alle har til hensigt at bevare 

Ulvshales nuværende karakter (figur 8).  

I 1929 blev en stor del af Ulvshale Skov fredet. Fredningen forbød grusgravning og fjernelse af 

sten i området. Samtidig skulle bestande af løvtræer ifølge fredningen stå urørte, mens nåletræer 

med undtagelse af skovfyr og ene skulle fjernes løbende og erstattes af oprindelige arter. 

Fredningen forbød græsning i skoven (Afgørelse om fredning af Ulvshale Skov i Vordingborg 

Kommune afsagt den 9. december 2016). I kendelse af 16. december 1946 og 24. februar 1947 

blev yderligere en del af Ulvshale Skov fredet, under samme bestemmelser som fredningen fra 

1929. Derudover blev flere andre dele af Ulvshale fredet i disse fredninger. Fredningerne dækker 

bl.a. heden og dele af strandengene ud mod Hegnede bugt, samt den vestlige del af 

fællesgræsningen. Formålet med fredningerne er at bevare arealerne i deres naturlige tilstand, og 

i disse områder gælder forbud mod jordbearbejdning, afvanding, tilførsel af kunstgødning og 

opførelse af bygninger. Resten af fællesgræsningen og kysten på Mågenakken er fredet gennem 

kendelse af 19. maj 1972 og kendelse af 16. september 1974. Fredningerne bibeholder området 
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som lysåben strandeng og klitter, med græsning og fjernelse af selvsået vækst. Der er forbud 

mod bebyggelse, plantning, såning, gravning og gødskning i områderne. Endelig er Horsnæs og 

resten af strandengene langs Hegnede bugt fredet gennem kendelse af 29. maj 1980. Fredningen 

har til hensigt at bibeholde områdernes karakter så de fortsat kan fungere som levesteder for 

vandfugle (COWI, 2012; Hejlskov & Hviid, 2005). 

Med tiden er Ulvshale Skov blevet mørkere, og Naturstyrelsen som er plejemyndighed i området 

har haft et ønske om at afgræsse dele af skoven for at holde den mere lysåben. Siden år 2000 har 

et område på ca. 12 ha været græsset, med dispensation fra Fredningsnævnet (Nielsen 2017, 

personlig kommunikation). Det afgræssede område findes i skovens nordvestlige skovbryn, og 

består af habitatnaturtyperne enebærklit, stilkegekrat og en del af en avneknippemose. Senere 

søgte Naturstyrelsen om dispensation til at afgræsse en større del af skoven men fik afslag, da det 

var i strid med den gældende frednings bestemmelser. Det førte til at Miljø- og 

Fødevareministeriet den 6. juli 2016 rejste en fredningssag for en ny fredning af Ulvshale Skov. 

Den nye fredning skulle gøre det lettere at pleje skoven, med henblik på habitatdirektivets krav 

om opnåelse af gunstig bevaringsstatus for de habitatnaturtyper der findes i området. Den nye 

fredning blev godkendt den 9. december 2016, og er den gældende fredning i Ulvshale Skov i 

dag (Afgørelse om fredning af Ulvshale Skov i Vordingborg Kommune afsagt den 9. december 

2016). I dag skal Ulvshale Skov jf. fredningen drives som overvejende urørt skov, men visse 

plejetiltag er tilladt. Det gælder bl.a. fjernelse af enkeltstående nåletræer og skyggetræer. 

Derudover er der givet tilladelse til afdrift af en skovfyr bevoksning i den vestlige del af skoven, 

og græsning er blevet tilladt i skoven (Afgørelse om fredning af Ulvshale Skov i Vordingborg 

Kommune afsagt den 9. december 2016). 
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Figur 8: Fredede områder på Ulvshale 

Natura 2000 

Ulvshale er en del af Natura 2000-område 168, ”Havet og kysten mellem Præstø Fjord og 

Grønsund”, som består af habitatområde H147 og fuglebeskyttelsesområderne F84 og F89 

(Naturstyrelsen, 2016). Natura 2000-område 168 er hovedsageligt marint. Området er ca. 33.000 

ha stort, hvoraf 4.200 ha er land (Naturstyrelsen, 2016). Ulvshale udgør med sine 700 ha altså en 

stor del af områdets samlede landareal. Natura 2000-område 168 er i Danmark et af de Natura 

2000-områder der har flest arter og naturtyper på områdets udpegningsgrundlag 

(Miljøministeriet, 2014). Fordi området overvejende er marint, findes der et stort antal 

kystnaturtyper og kysttilknyttede arter i området. Ulvshale er med sine strandvolds- og 

klitnaturtyper karakteristisk for området, og Ulvshale rummer en stor del af de habitatnaturtyper 

der findes på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag (tabel 1). Strandengene i Natura 2000-

område 168 er internationalt vigtige for flere arter af restende og ynglende andefugle og 

vadefugle (Miljøministeriet, 2014). 
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Figur 9: Kort over Natura 2000-område 168. 

Danmark er gennem EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv forpligtet til at yde en 

indsats for at opnå gunstig bevaringsstatus for en række arter og naturtyper (Naturstyrelsen, 

2016). I udpegningsgrundlaget for habitatområde H147 og fuglebeskyttelsesområderne F84 og 

F89 findes de naturtyper og arter der skal ydes en særlig indsats for i Natura 2000-område 168 

(tabel 1, 2 og 3). Udpegningsgrundlaget for områderne er udarbejdet på baggrund 

tilstedeværelsen af arter og naturtyper, som findes på habitatdirektivets bilag I og II samt 

fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og artikel 4, stk. 2 (Miljø- og Fødevareministeriet, 2015). Da 

Ulvshale blot er en del af Natura 2000-området, er det ikke alle naturtyper og arter på 

udpegningsgrundlaget der findes på Ulvshale. Udover de arter der findes habitatdirektivets bilag 

II, som er beskyttet gennem udpegningen af habitatområder, er dyre- og plantearter opført få 

habitatdirektivets bilag IV og V også beskyttet (Danmarks Fugle og Natur, 2017). 
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Tabel 1: Habitatnaturtyper fra udpegningsgrundlaget for habitatområde H147 der findes på Ulvshale. Naturtyper 

markeret med en * er prioriterede, og EU har et særligt ansvar for at bevare dem. 

Kode Naturtype Areal i ha 

1220 Strandvold med flerårige planter 0,3 

1310 Enårig strandengsvegetation 3,7 

1330 Strandeng 220,6 

2110 Forklit 1,4 

2120 Hvid klit 2,8 

2130 *Grå/grøn klit 71,2 

2140 *Klithede 5,9 

2160 Havtornklit 4,0 

2190 Klitlavning 9,9 

2250 *Enebærklit 6,0 

4030 Tør hede 3,2 

5130 Enekrat 16,8 

6230 *Surt overdrev 5,9 

6410 Tidvis våd eng  59,5 

7210 *Avneknippemose 1,1 

7230 Rigkær 20,6 

9160 Egeblandskov 67,1 

9190 Stilkegekrat 17,8 

91E0 *Elle- og askeskov 6,9 
 

Tabel 2: Arter fra udpegningsgrundlaget for habitatområde H147 der findes på Ulvshale. 

Udpegningsgrundlag habitatområde 147 

Stor kærguldsmed Stor vandsalamander 

 

Tabel 3: Arter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde 89. 

Udpegningsgrundlag fuglebeskyttelsesområde 89 

Skarv (TY) Troldand (T) Blishøne (T) 

Knopsvane (T) Hvinand (T) Klyde (Y) 

Pibesvane (T) Lille skallesluger (T) Hjejle (T) 

Sangsvane (T) Toppet skallesluger (T) Brushane (Y) 

Grågås (T) Stor skallesluger (T) Splitterne (Y) 

Bramgås (T) Havørn (TY) Fjordterne (Y) 

Pibeand (T) Rørhøg (Y) Havterne (Y) 

Spidsand (T) Vandrefalk (T) Dværgterne (Y) 

Skeand (T) Plettet rørvagtel (Y)  
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Bevaringsstatus 

En naturtypes bevaringsstatus er en vurdering af hvordan naturtypens tilstand vil være i 

fremtiden, hvis der ikke sker en ændring i hvordan området forvaltes (Naturstyrelsen, 2016). 

Tilstanden for et naturområde beregnes ud fra et artsindeks og et strukturindeks. Artsindekset 

er et vægtet gennemsnit af et artsscoreindeks og et artsdiversitetsindeks, der begge er baseret 

på tilstedeværelsen af plantearter i en dokumentationscirkel med radius på 5 m. For hver 

naturtype er en række arter inddelt i bidragsarter, problemarter og nularter. Bidragsarterne 

giver en score på mellem 1 og 7, hvor de højeste point gives til de arter der er mest følsomme 

over for negative påvirkninger. Problemarter giver en score på -1, mens nularter giver en score 

på 0. Artsscoreindekset findes ved at tage gennemsnittet af arternes pointværdier, mens 

artsdiversitetsindekset udregnes ved at finde summen af arternes pointværdier 

(Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale 

naturbeskyttelsesområder; Naturstyrelsen, 2016). Strukturindekset beregnes ud fra en række 

vægtede strukturindikatorer som fx vegetationshøjden, opvækst af vedplanter, forekomst af 

drængrøfter, afgræsning/pleje m.m. (Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål 

for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder; Naturstyrelsen, 2016). 

Strukturindekset siger altså noget om et områdes forudsætninger for et højt naturindhold, 

mens artsindekset siger noget om områdets artsrigdom. Naturtyperne inddeles i 

tilstandsklasser fra 1-5, hvor tilstandsklasse 1 svarer til en høj naturtilstand, mens 

tilstandsklasse 5 svarer til en dårlig naturtilstand. En naturtypes bevaringsstatus vurderes som 

gunstig, når den er i tilstandsklasse 1 eller 2 hvis den nødvendige drift opretholdes 

(Naturstyrelsen, 2016). 

Boks 1 
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Figur 10: Kort over Habitatnaturtypers naturtilstand på Ulvshale. (Se bilag E for detaljeret kort over 

habitatnaturtyper) 
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Kendte naturværdier på Ulvshale 

På Ulvshales eksponerede kyster findes klitnaturtyper, på de mere beskyttede kyster, samt på 

områder hvor der er saltpåvirkning, findes strandeng. På de ældre dele af strandvoldene findes 

hede, overdrev, enekrat og i midten af Ulvshale findes Ulvshale Skov, med egedominerede 

skovnaturtyper. I lavninger med kalkudsivning fra muslingeskaller findes rigkær 

(Miljøministeriet, 2014). Der er kortlagt 19 forskellige habitatnaturtyper på Ulvshale, hvoraf 

størstedelen er vurderet til at have en god eller høj naturtilstand, mens enkelte områder har en 

moderat eller ringe tilstand. Af de kortlagte naturtyper er nogle karakteristiske for Ulvshale, og 

findes i store og sammenhængende arealer, mens andre kun forekommer i små og spredte 

parceller.  

I dag er den dominerende plejeform på de lysåbne arealer på Ulvshale en kombination mellem 

græsning og slet, samt rydning af vedplanter. Derudover udføres spotpleje for særlige arter som 

fx orkideerne koralrod og sumphullæbe (Naturstyrelsen 2017a). Ulvshaleskovens nordlige del er 

udlagt som græsningsskov, mens den sydlige del er udlagt som urørt skov, Både i 

græsningsskoven og den urørte del af skoven udføres pleje med henblik på at gøre skoven mere 

lysåben (Naturstyrelsen 2017a).  

Der findes store naturværdier på Ulvshale. Både de lysåbne- og de skovdækkede arealer rummer 

mange sjældne arter. Udover de arter der findes på naturbeskyttelses-direktiverne findes bl.a. 

flere sjældne arter af natsværmere og dagsommerfugle samt svampe og biller (bilag A).  

Ulvshale er et komplekst naturområde med en mosaik af forskellige naturtyper, hvis udformning 

er bestemt af geologien samt den historiske drift af området. 

Strandeng 

Strandengene findes på Ulvshale langs den sydvestlige- og den nordvestlige kyst, på Horsnæs 

samt på Fællesgræsningen. Strandengene dækker et areal på 220 ha, og er den mest udbredte 

naturtype på Ulvshale (tabel 1). Naturtypen strandeng omfatter på Ulvshale både ugræsset 

rørsump og afgræsset salteng og på Fællesgræsningen findes strandengen i en mosaik med 

naturtypen grå/grøn klit. Fælles for både rørsumpen og saltengen er at den er dannet på 

lavtliggende saltvandspåvirkede arealer langs Ulvshales beskyttede kyster (Cowi, 2012).  

Vegetationen i den ydre strandrørsump er artsfattig og domineret af tagrør (Phragmites 

australis). På den indre del af rørsumpen er vegetationen mere artsrig. Den domineres lige som 

den ydre rørsump af græsagtige sumpplanter, men her findes derudover også et bunddække af 

lavere strandengsplanter (Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). De steder hvor strandengene 
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afgræsses opstår salteng. Saltengen er mere artsrig end rørsumpen. På saltengen findes både 

plantearter som kun findes på strandenge samt arter som også findes i andre naturtyper, og som 

kan være almindelige her (Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). Den indre salteng er lige som for 

rørsumpen mere artsrig end den ydre salteng. Det skyldes at saltindholdet er lavere på den indre 

salteng end på den ydre, hvorfor flere indlandsarter kan brede sig ud i saltengen hvor de 

konkurrerer med saltengsarterne (Sand-Jensen& Vestergaard, 2007). 

De græssede strandenge på Ulvshale har en god tilstand, mens de ugræssede strandenge har en 

moderat tilstand. Det skyldes at ugræssede strandengsområder tildeles en lavere strukturværdi 

end græssede strandenge.  

Rødlistede og sjældne arter 

På Horsnæs og den sydvestlige kyst af Ulvshale findes bestande af flere sjældne sommerfugle 

tilknyttet rørsumpe med tagrør. Det gælder de rødlistede arter rørborer (Phragmataecia 

castaneae) (R), Pelosia obtusa (NT) samt Chortodes brevilinea og Streg-sivugle (Protarchanara 

brevilinea) som er danske ansvarsarter (COWI, 2012). Af andre arter der er tilknyttet rørskov 

kan fuglene rørhøg (Circus aeruginosus) og plettet rørvagtel (Porzana porzana) (NT) nævnes. 

Disse fugle yngler begge i rørskovene på Ulvshale og er på udpegningsgrundlaget for 

fuglebeskyttelsesområde 89 (COWI, 2012). Derudover yngler og raster en række af de fugle der 

findes på udpegningsgrundlaget i de afgræssede strandenge (COWI, 2012). 

På Fællesgræsningen findes forskellige orkideer, samt den rødlistede art tykbladet 

fladstjerne (Stellaria crassifolia) (VU), der både kan vokse i afgræsset salteng og rørsump (bilag 

A). Der er ikke adgang til Horsnæs, og derfor er der kun få registreringer herfra.  

Naturlig succession 

Hvis man ønsker at bevare den lavt voksende og artsrige vegetation på saltengene er græsning 

eller slæt en nødvendighed (Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). Hvis græsningen ophører, vil 

saltengene gro til og blive til rørsump. I de områder hvor strandengen er mere tør og 

overdrevsagtige, og hvor saltpåvirkningen er mindre vil strandengen formegentligt gro til med 

krat og skov (Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). Rørskoven vil formegentligt ikke gro 

yderligere til da det høje saltindhold forhindrer at træer og buske vokser ind i området (Sand-

Jensen & Vestergaard, 2007). Sedimentaflejringen langs Ulvshales kyster påvirker strandengene. 

I den ydre strandrørsump, hvor der findes våde strandrørsumpe uden bunddækkende vegetation 

vil dødt plantemateriale med tiden ophobe sig, og danne grundlag for at lavere strandengsplanter 

kan indvandre i strandrørsumpen, som bliver mere tør og får bunddække. Herefter kan 

rørsumpen udvikle sig til salteng hvis den afgræsses. Samtidig med at den ældre rørsump bliver 
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mere tør, vil der dannes ny våd rørsump i vandarealet uden for rørsumpen efterhånden som det 

gennem sedimentering bliver mere lavvandet (Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). 

Nuværende drift 

Størstedelen af strandengene på Ulvshale bliver afgræsset i sommerhalvåret. Det gælder både for 

strandengen på Fællesgræsningen og hovedparten af strandengene på Horsnæs samt flere af 

strandengene langs kysten i Hegnede Bugt (Nielsen 2017, personlig kommunikation). 

Fællesgræsningen består af tre folde der følger matrikelgrænserne i området. Den vestlige fold 

afgræsses af jordejeren. Folden afgræsses af kvier fra opdræt af malkekvæg med et 

græsningstryk på ca. 0,4 DE/ha. Folden afgræsses efter blåt bånd princippet, hvilket vil sige at 

dyrene har mulighed for at græsse helt ud til vandkanten (Nielsen 2017, personlig 

kommunikation). Den midterste fold der er ejet af Naturstyrelsen, og vestlige fold der er ejet af 

en grundejerforening, har indtil år 2016 været afgræsset sammen, men er i dag opdelt i to 

separate folde, da grundejerforeningen ønsker selv at stå for græsningen på deres del. 

Naturstyrelsens fold bortforpagtes til en privat dyreejer, og afgræsses af kvægracen angus med et 

græsningstryk på ca. 0,4 DE/ha. Udover græsningen slås tagrør også på arealet (Nielsen 2017, 

personlig kommunikation). Strandengen på nordspidsen af Mågenakken afgræsses i en kort 

periode i løbet af sommeren, hvor dyrene fra den midterste fold på Fællesgræsningen lukkes ind 

på området. Denne praksis har stået på siden 2015 (Nielsen 2017, personlig kommunikation).  

 

Billede 5: Blåt bånd: køerne kan græsse helt til 

vandkanten. 

 

Billede 6: Græssende kvæg på Fællesgræsningen. 

 

På Horsnæs afgræsses hele arealet med undtagelse af en stribe strandeng langs kanten af 

sommerhusarealet, nogle frahegnede parceller med skovnaturtyper samt det østligste hjørne af 

området. Området afgræsses som en stor fold med angus og et græsningstryk på ca. 0,4 DE/ha 

dyreenheder. Dyrene har mulighed for at græsse helt ud til vandkanten, da Horsnæs også er en 

del af blåt bånd (Nielsen 2017, personlig kommunikation). 
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Forslag til pleje 

Den største konflikt på strandengene på Ulvshale består af spørgsmålet om, hvorvidt 

strandengene skal afgræsses eller ej. Hvis man ønsker at pleje strandengene med henblik på at få 

flest mulige arter, skal de afgræsses med et moderat græsningstryk, da der er flere arter tilknyttet 

saltengen end til rørsumpen (Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). Ønsker man derimod at pleje 

for flest mulige kendte truede arter, skal man lade områderne ligge urørt, da der på Ulvshale 

findes flere truede og sjældne arter, der er tilknyttet rørsump. Det skal dog nævnes, at der også er 

fundet rødlistede planter på både Horsnæs og Fællesgræsningen, som begge er afgræsset. 

Ulvshale er del af et fuglebeskyttelsesområde og et fuglereservat, som rummer internationalt 

vigtige forekomster af trækfugle, og de fleste af de fugle der er på udpegningsgrundlaget for 

området, er afhængig af en kortere vegetation, og har derfor gavn af afgræsningen 

(Naturstyrelsen, 2016). Hvis man vil tilgodese dem, skal man fortsætte med græsningen. Man 

kan imidlertid argumentere for, at der findes habitat for disse fuglearter på Nyord, der rummer 

store afgræssede strandengsområder. Vil man opfylde kravet om gunstig bevaringsstatus i Natura 

2000, skal strandengene afgræsses, da det ellers ikke er muligt for områderne at opnå et 

tilstrækkeligt godt strukturindeks, til at området kan opnå den krævede naturtilstand. På 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området findes imidlertid arten rørhøg, som yngler i 

ugræssede rørsumpe, og det er anerkendt i planen for Natura 2000-området, at bevarelse af 

denne art er i strid mod det generelle krav om gunstig bevaringsstatus (Naturstyrelsen, 2016). En 

mulig løsning på konflikten er et kompromis, hvor dele af strandengene græsses, mens andre 

holdes urørte. Fællesgræsningen har haft den længste kontinuitet med græsning, og bør derfor 

fortsat blive afgræsset, mens strandengene på Ulvshales sydvestlige kyst, samt på Horsnæs bør 

være urørte, da det er her der er registreret fund af flere sjældne og truede arter tilknyttet 

rørsump.  

Klitnaturtyper 

Klitnaturtyperne på Ulvshale findes især langs halvøens nordøstlige kyst. Langs vandkanten 

findes her sandstrand i modsætning til Ulvshales øvrige kyster, hvor strandeng er den primære 

naturtype, og hvor bevoksningen vokser helt til vandkanten (COWI, 2012). Bag forklitten er der 

på den sydlige del af kysten registreret ca. 3 ha med hvid klit. Her blæses sand op fra stranden og 

danner flere meter høje klitter (COWI, 2012; Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). Bag den hvide 

klit findes den grå/grønne klit i et bælte langs kysten. På den grå og grønne klit er der en 

reduceret vindhastighed, og her er kun en lille tilførsel af sand. Klitten har her en sur og 

næringsfattig overflade grundet udvaskning, og her er et lavt indhold af organisk materiale 

(Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). På den grå/grønne klit findes mange arter af lav samt andre 
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nøjsomme arter (Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). På den nordlige del af kysten, på kanten til 

Fællesgræsningen, findes et område der netop er betydeligt domineret af laver. Naturtypen 

grå/grøn klit er efter strandengene, den naturtype der findes mest af på Ulvshale. Den findes, 

udover langs den nordvestlige kyst, også på en del af fællesgræsningen, på arealerne øst for 

sandvejen, samt i det østlige hjørne af Heden. Den grå/grønne klit har generelt en god tilstand på 

Ulvshale. 

 

Billede 7: Klitnaturtyper ved Skansen. 

 

Billede 8: Sandstrand på Ulvshales nordkyst. 

Udover de allerede nævnte klitnaturtyper findes der havtornklit, klithede, enebærklit og 

klitlavning på Ulvshale, og naturtyperne dækker henholdsvis 4, 6, 6 og 10 ha (tabel 1). 

Havtornklit findes på Mågenakken, i spredte bevoksninger langs med kysten. Havtornklitten er 

vurderet til at have en dårlig tilstand på Ulvshale, hvilket primært skyldes et dårligt artsindeks. 

Klithede og enebærklit findes i en mosaik med grå/grøn klit ved skansen samt på et område ved 

den østlige ende af skoven. Derudover findes der et lille område med klithede på grænsen 

mellem Horsnæs og et sommerhusområde. På den anden side af sommerhusområdet findes et 

lille område med enebærklit, i dette område er der en stor opvækst af ørnebregner (Pteridium 

aquilinum). Både klithede og enebærklit er prioriterede naturtyper i Natura 2000. Begge 

naturtyper er generelt vurderet til at have en god naturtilstand, men enkelte områder med klithede 

har en moderat tilstand. Det gælder for det lille område med klithede ved Horsnæs. Her har 

lyngen nået den senile fase, og området, der er på 0,7 ha, er domineret af græssen bølget bunke 

(Deschampsia flexuosa) (COWI, 2012). Naturtypen klitlavning findes i lavninger i områderne 

med klitnaturtyper samt på strandengene på Mågenakken og Fællesgræsningen. 

Rødlistede og sjældne arter 

På området ved Skansen vokser den rødlistede art Lyng-silke (Cuscuta epithymum ssp. 

epithymum) (VU). I kanten af et krat i en klitlavning, på Mågenakken vokser Koralrod 

(Corallorhiza trifida) (NT) og bakke-gøgelilje (Platanthera bifolia) (NT) (Nielsen 2017, 
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personlig kommunikation). Koralrod vokser i sumpede pile- og birkekrat, og planten danner 

mykorrhiza med en svamp, der også danner mykorrihiza med blandt andet gråpil (Salix cinerea) 

og vorte-birk (Betula pendula). Derved modtager orkideen en del af sit kulstof fra vedplanterne 

(Pedersen & Faurholdt, 2010).   

Derudover er der tidligere fundet orkideer som sump-hullæbe (Epipactis palustris), kødfarvet 

gøgeurt (Dactylorhiza incarnata) og bakke-gøgelilje (Platanthera bifolia) i klitlavninger ved 

Fællesgræsningen og Mågenakken (COWI, 2012). På områderne langs den nordøstlige kyst af 

Ulvshale er fundet flere rødlistede biller og svampe, samt natsværmeren marehalmugle 

(Longalatedes elymi), som er en dansk ansvarsart (COWI, 2012).  

Naturlig succession 

Klitnaturtyperne er dynamiske, og under stor påvirkning af vind og vand. Som udgangspunkt er 

de yderste klitnaturtyper ikke afhængige af pleje. Der har været meget tilgroning med den 

invasive art rynket rose (Rosa rugosa), og arten findes stadig på området i dag. Hvis 

bekæmpelsen af denne ikke fortsættes, vil den brede sig i området. På arealet med klithede ved 

Horsnæs, har lyngen som nævnt nået den senile fase, og græsser har taget over. Uden pleje vil 

området formegentligt go til med krat og senere skov. Hvis græsningen ophører i skansefolden 

vil skoven på lang sigt vokse ind i området. I området med enebærklit ved Horsnæs er der mange 

ørnebregner og enen (Juniperus communis), der kræver bar jord for at spire, vil formegentligt 

ikke kunne forynges i det tykke lag af bregner (Nygaard et al., 2017; Buttenschøn, 2007). På 

lang sigt vil området gro til med skov. Flere af klitlavningerne på Ulvshale er præget af 

tilgroning, og kratbevoksningerne vil formegentligt sprede sig med tiden (COWI, 2012).  

Nuværende drift 

Klitnaturtyperne på Fællesgræsningen, og langs sandvejen bliver sammen med strandengen 

afgræsset som beskrevet under afsnittet om strandenge. Den nordlige ende af Mågenakken bliver 

afgræsset i en kort periode henover sommeren (Nielsen 2017, personlig kommunikation). I det 

område hvor koralrod vokser udføres spotpleje til fordel for denne (Nielsen 2017, personlig 

kommunikation). Klitnaturtyperne ved Skansen er siden 2000 blevet afgræsset sammen med en 

lille del af skoven (Nielsen 2017, personlig kommunikation). I efteråret 2014 blev flere arealer 

på Mågenakken ryddet for rynket rose. På de ryddede områder er nye skud efterfølgende hvert år 

blevet revet op (Nielsen 2017, personlig kommunikation). Derudover har Vordingborg 

Kommune i 2009 foretaget en opgravning af rynket rose på et privatejet område i den hvide ved 

østkysten af Ulvshale (COWI, 2012). Ved skansefolden og langs sandvejen er et område blevet 

ryddet for skov i vinteren 2015/16 for at fremme udviklingen af naturtypen enebærklit i området 

(Nielsen 2017, personlig kommunikation).  
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Billede 9: Fjernelse af rynket rose. (Billede: 

Naturstyrelsen Storstrøm) 

 

Billede 10: Græsning på Mågenakken. (Billede: 

Naturstyrelsen Storstrøm) 

Forslag til pleje 

Det der sted er findes mange biller i klitterne langs den nordøstlige kyst. Flere af billerne kræver 

lokaliteter med sandbund og sparsom vegetation (Hansen, 2016). Sådanne steder kan opstå 

gennem vindbrud, hvor sand flyttes rundt, og blæses ind over land (Sand-Jensen & Vestergaard, 

2007). Områder med åbent sand kan også skabes ved græsning med kvæg, hvor tråd fra dyrene 

blotlægger sandet. Langs kysten findes også grå klit domineret af laver, og det er usikkert om 

græsning vil have en negativ påvirkning af denne naturtype.  

Klitnaturtyperne ved Skansen og langs Sandvejen skal afgræsses hvis skoven ikke skal vokse ind 

på områderne. Græsning med kvæg vil formegentligt ikke være nok til at forhindre skoven i at 

sprede sig på lang sigt (Buttenschøn, 2007).  

Hvis enebærklitten ved Horsnæs skal bevares i en god tilstand, vil det være nødvendigt med en 

manuel rydning af ørnebregner, efter fulgt af græsning eller slåning for at holde vegetationen 

omkring enerne lav. Hvis tilstanden af klitheden ved Horsnæs skal forbedres skal hedelyngen 

forynges. Det kan gøres ved slåning eller afbrænding. Området er meget småt og græssende dyr 

vil formegentligt ikke kunne finde nok føde.  

Tør hede og enekrat 

Det område der på Ulvshale bliver kaldt Heden, er egentligt en mosaik af flere naturtyper, 

heriblandt naturtypen tør hede. Udover tør hede, som dækker ca. 10 % af området, findes eng, 

surt overdrev og enekrat, hvoraf sidstnævnte er mest dominerende og dækker ca. 50 % af 

området. Naturtypen enekrat findes udover på Heden også på Horsnæs i to små parceller.  

Arealet med tør hede på Ulvshale er vurderet til at have en ringe naturtilstand, hvilket primært 

bunder i at områdets artsindeks er dårligt. Hedens dårlige artsindeks skyldes især fraværet af 

karakteristiske plantearter for naturtypen i området. Ulvshale er ikke en hedeegn, der er langt til 
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frøkilderne, og det naturlige udbredelsesområde for mange af de karakteristiske arter (Hviid 

2017, personlig kommunikation). Af dværgbuskarter findes hedelyng (Calluna vulgaris) og 

blåbær (Vaccinium myrtillus) i området.  

I modsætning til naturtypen tør hede er enekrattet vurderet til at have en god naturtilstand.  

Der er en stor opvækst af vorte-birk i området. 

 

 

Billede 11: Enekrat med kraftig opvækst af vorte-birk. 

Rødlistede og sjældne arter 

Der findes flere sjældne arter på Heden på Ulvshale. Bl.a. findes den rødlistede plante bakke-

gøgelilje, samt flere arter af rødlistede sommerfugle, bl.a. argusblåfugl (Plebejus argus) (VU) og 

foranderlig blåfugl (Plebejus idas) (NT). Derudover findes stor kærguldsmed (Leucorrhinia 

pectoralis) og stor vandsalamander (Triturus cristatus), som begge er på udpegningsgrundlaget 

for habitatområdet, i vandhuller på Heden (tabel 2) (COWI, 2012).  

Succession 

Hvis plejen af heden ophører, vil hedelyngen blive udkonkurreret af græsser, og området vil gro 

til med vorte-birk (Habitatbeskrivelser). Enekrattet kan på længere sigt blive skygget ihjel af 

vorte-birk og andre træer, hvis græsning og rydning af arealet ikke opretholdes 

(Habitatbeskrivelser) (Nygaard et al., 2017). 

Nuværende drift 

Heden har siden 1990 været plejet ved afgræsning med får, og tilbagevendende rydninger af 

opvækst af træer og buske (Naturstyrelsen 2017a). Men plejen var ikke tilstrækkelig til at holde 

vorte-birk tilbage, og på grund af en massiv tilgroning valgte man at ændre praksis. I 2013 blev 

fårene skiftet ud med 30 heste. I vinderen 2014-15 blev området ryddet for birketræer, og der 

blev tyndet ud i enekrattet. Efterfølgende blev alle åbne flader kørt over med en knuser (Nielsen 

2017, personlig kommunikation).  
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De seneste to år har området været afgræsset af kvæg med et græsningstryk på ca. 0,3 DE/ha og 

10-15 geder. Det er håbet at gederne vil græsse på vorte-birken, og dermed holde området 

lysåbent. Det er endnu ikke klart hvordan gedernes græsning påvirker enen (Nielsen 2017, 

personlig kommunikation). Opvækst af vorte-birk er ryddet i flere omgange, men genvæksten er 

massiv. Det er planlagt at vorte-birken skal slås en gang i eftersommeren (Nielsen 2017, 

personlig kommunikation). 

 

Billede 12: Græsning med heste på Heden. 

 

Billede 13: Rydning af birk på Heden. 

De to små parceller med egekrat på Horsnæs er hegnet fra den større græsningsfold der findes 

her, og områderne er dermed ikke under pleje (Cowi, 2012). 

Forslag til pleje 

De lysåbne naturtyper på Heden er afhængige af pleje, hvis de skal bevare deres nuværende 

karakter, samt hvis de skal opnå en gunstig bevaringsstatus. På Heden findes mange rødlistede 

sommerfugle, som er afhængige af at området holdes lysåbent, og disse arter vil også have glæde 

af, at området plejes med henblik på at holde det åbent (bilag A). I øjeblikket er den største 

trussel mod områdets lysåbne tilstand en massiv opvækst af vorte-birk. Det vil formegentligt 

kræve to eller flere årlige rydninger af opvæksten for at birken kan slås ihjel (COWI, 2012). 

Området afgræsses i dag af kvæg og geder. Geder er topgræssere, og træer og buske udgør i 

gennemsnit 60 % af dens føde (Buttenschøn, 2007). Græsningen i området skal sikre at området 

forbliver lysåbent. Derudover kan græsningen også fremme foryngelsen af ene og hedelyng. Ene 

kræver en lys bund for at spire, og spiringen fremmes derfor når græssende dyr træder jorden op 

(Buttenschøn, 2007). Hedelyng har brug for forstyrrelser for at kunne forynges, og tråd og bid 

fra græssende dyr kan være med til at skabe forhold, hvor lyngen kan forynges (Buttenschøn, 

2007). Derfor bør græsning med kvæg samt geder fortsættes i området. Det er nødvendigt at 

overvåge hvordan gedernes græsning påvirker enen. Hvis gederne græsser hårdt på enen kan det 

være i strid med Natura 2000-udpegningens formål, med at sikre gunstig bevaringsstatus af 
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naturtypen enekrat. Det er formegentligt ikke muligt at få en god tilstand på arealerne med tør 

hede, da der er langt til det naturlige udbredelsesområde for mange af de karakteristiske arter, 

som derfor vil have svært ved at indfinde sig på heden (Hviid 2017, personlig kommunikation).  

 Parcellerne med enekrat på Horsnæs kan eventuelt inddrages i græsningsfolden for at forhindre 

tilgroning. 

Surt overdrev og tidvis våd eng 

På Ulvshale forekommer naturtypen surt overdrev kun i mosaik med naturtypen tidvis våd eng, 

hvor der findes en glidende overgang mellem de to naturtyper. Naturtyperne findes på den 

midterste del af Horsnæs, omkranset af strandeng, på et areal nær Gåsesøen, samt på Heden, 

hvor der udover de to naturtyper også indgår tør hede og enekrat i mosaikken. Naturtypen tidvis 

våd eng findes udover de nævnte steder også på Vedelen. De steder hvor naturtyperne findes i 

mosaik, udgør surt overdrev ca. 10 % af arealet. Der findes ca. 6 ha med surt overdrev på 

Ulvshale, mens der findes omkring 60 ha med tidvis våd eng (tabel 1). Begge naturtyper er, med 

undtagelse af engen på Vedelen, vurderet til at have en god eller høj Naturtilstand. Engen på 

Vedelen har en moderat tilstand, hvilket skyldes en moderat artsindeksklasse. Der findes altså 

flere karakteristiske arter på Ulvshales øvrige arealer med tidvis våde eng.  

Rødlistede og sjældne arter 

De tidvis våde enge rummer flere arter af trækfugle fra Natura 2000-områdets 

udpegningsgrundlag, især i området omkring Gåsesøen raster flere andefugle fra 

udpegningsgrundlaget (COWI, 2012). På Vedelen er der er plettet rørvagtel (NT) hørt synge 

flere gange (COWI, 2012). Den rødlistede art bakke-gøgelilje (NT) er observeret på de midterste 

arealer af Horsnæs. Derudover er der på Heden på Ulvshale fundet flere rødlistede sommerfugle, 

samt stor kærguldsmed og stor vandsalamander.  

Naturlig succession 

Overdrev og tidvis våde enge er driftafhængige naturtyper, som ofte er dannet som et resultat af 

langvarig pleje med høslæt eller græsning. Uden tilstrækkelig pleje vil naturtyperne gro til 

(Buttenschøn, 2007; Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). 

Nuværende drift 

Vedelen og engen ved Gåsesøen indgår, sammen med flere § 3 enge, i et foldskifte system, der 

hen over sommerhalvåret afgræsses af kvæg af racen angus med et græsningstryk på ca. 0,3 

DE/ha. Udover græsningen tages der slæt i områderne, for at opfylde krav om tilstrækkelig lav 

vegetationshøjde i forbindelse med en tilskudsordning (Nielsen 2017, personlig kommunikation). 

Området med surt overdrev og tidvis våd eng på Horsnæs indgår i en større græsningsfold, og 

afgræsses sammen med strandengen af kvæg med et græsningstryk på ca. 0,4 DE/ha. (Nielsen 
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2017, personlig kommunikation). Naturtyperne på Heden afgræsses som nævnt under afsnittet 

tør hede og enekrat. 

Forslag til pleje 

Surt overdrev er en prioriteret naturtype, som fortsat skal afgræsses, hvis den skal have en 

gunstig bevaringsstatus. Hvis græsningen af engene fortsættes kan man evt. samle foldene 

omkring Vedelen til en fælles fold. Hvis foldene forbliver adskilt, og fortsat græsses på skift, kan 

man tage hensyn til ynglende fugle ved at afgræsse den fold der har størst betydning for fuglene 

til sidst (Miljø- og Fødevareministeriet, 2017).  

Avneknippemose og rigkær 

På Heden findes et langstrakt rigkær. Rigkæret ligger på den gamle kystlinje, og der sker en 

kalkudsivning til grundvandet fra et lag af muslingeskaller i jorden (COWI, 2012). I den sydlige 

kant af fællesgræsningen samt vest for skoven er der, som på Heden, et kalkpræg og her findes 

rigkær og avneknippemose. Der findes ca. 20 ha med rigkær på Ulvshale, mens 

avneknippemosen, der er en prioriteret naturtype i Natura 2000, kun dækker lidt over 1 ha (tabel 

1). Begge naturtyper er vurderet til at have en god naturtilstand. 

Rødlistede og sjældne arter 

I rigkæret på Heden findes orkideer, hjertegræs (Briza media) og djævelsbid (Succisa pratensis), 

og der er registreret flere rødlistede sommerfugle på Heden (COWI, 2012). Der er ikke 

registreret fund af sjældne eller rødlistede arter i de øvrige kær på Ulvshale.  

Naturlig succession 

Hvis græsningen på rigkærene ophører, vil områderne gro til med krat eller rørsump (Nygaard et 

al., 2017). I området mellem sandvejen og rigkæret på Fællesgræsningen er en rød-el bevoksning 

ved at vokse ind på rigkæret. Rød-ellen (Alnus glutinosa) er for nyligt blevet stævnet, men 

planterne har hurtigt skudt igen, og uden fortsat pleje vil de formegentligt vokse ind på området 

på sigt.  

Nuværende drift 

Rigkæret ved Heden afgræsses som beskrevet i afsnittet om tør hede og enekrat med en blanding 

af kvæg og geder. Rikæret i kanten af Fællesgræsningen er inddelt i to forskellige 

græsningsfolde. Den ene halvdel af rigkæret indgår i den midterste græsningsfold på, og 

afgræsses sammen med strandeng og grå/grøn klit som beskrevet i afsnittet om strandeng. Den 

anden halvdel af rigkæret indgår sammen med forskellige klitnaturtyper i en privatejet fold, der 

indtil år 2016 blev afgræsset sammen med den midterste fold. En del af avneknippemosen indgår 

i skansefolden, og har derfor været græsset siden år 2000. Græsningen har haft en negativ effekt 
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på mosen, og den del der bliver græsset har i dag ikke længere karakter af avneknippemose 

(Nielsen 2017, personlig kommunikation).  

På Fællesgræsningen er bevoksning af rød-el der var ved at vokse ind i rigkæret blevet stævnet, 

og de træer der var nået længst ind på arealet er blevet hevet op. De stævnede træer er hurtigt 

begyndt at spire igen (Nielsen 2017, personlig kommunikation). 

Forslag til pleje 

Hvis rigkæret fortsat skal have en lysåben karakter skal det afgræsses, men hvis rigkær græsses 

for hårdt, vil de ændre karakter i retning mod de ferske enge (Buttenschøn, 2007). De lysåbne 

rigkær er vigtige habitater for planter og insekter, og rigkærene bør derfor afgræsses ved lavt til 

moderat græsningstryk. Den del af avneknippemosen der er blevet afgræsset har fået en dårligere 

tilstand, og den resterende del af mosen bør derfor ikke afgræsses.  

Skovnaturtyper 

Ulvshale skov er overvejende en løvskov, som rummer en række naturligt forekommende 

træarter. I skoven findes blandt andet eg, bøg, ask, avnbøg, spidsløn, elm, hassel, navr, røn, 

rødel, bævreasp, birk, ær, småbladet lind og tarmvrid-røn. Ørnebregne er flere steder 

dominerende på skovbunden (Naturstyrelsen, 2017a; COWI, 2012). Skoven er vokset op på 

Ulvshales system af strandvolde, og undergrunden i skoven består derfor af flint. Systemet af 

strandvolde er tydeligt i skoven, flere af lavningerne mellem voldene er vandfyldte dele af året 

(Naturstyrelsen, 2017a; COWI, 2012).  Mange skovbundsplanter har svært ved at vokse i den 

stenede jord, det skyldes at det øverste lag flint kan være udvasket og næringsfattigt. Træer og 

buske kan sende deres rødder gennem strandvoldene og ned til et mere kalkholdigt lag, denne 

mulighed har skovbundsplanterne ikke (COWI, 2012).  
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Billede 14: Egetræ i Ulvshale Skov. 

 

Billede 15: Elle- og askeskov. 

 

Billede 16: Skovfyr i Ulvshale Skov 

 

Ulvshale Skov dækker et areal på 125 ha, hvoraf 92 ha tilhører en af de tre skovnaturtyper der 

findes på Ulvshale. Skovnaturtypen egeblandskov findes i den midterste og den østligste del af 

skoven, og er med 67 ha den mest dominerende naturtype i skoven. I den vestlige del af skoven, 

vest for den tidligere skovgrænse, findes 18 ha med stilkegekrat, med en bundvegetation af 

blåbær, bølget bunke og ørnebregne. Spredt i fugtige lavninger i skoven, samt i et mindre 

område nord for heden, findes i alt 7 ha elle- og askeskov (Naturstyrelsen, 2017a; COWI, 2012) 

(tabel 1). Det resterende areal består blandt andet af nogle ældre bevoksninger med skovfyr, 

hvoraf nogle for nyligt er blevet fældet (Nielsen 2017, personlig kommunikation). 

Alle skovnaturtyper på Ulvshale er vurderet til at have enten en god eller høj naturtilstand. 

Rødlistede og sjældne arter 

Ulvshale Skov rummer mange sjældne og truede arter. I skoven findes mange rødlistede svampe, 

hvoraf nogle er meget sjældne. Fx blev svampen grøngul pastelporesvamp (Ceriporiopsis 

pannocincta) (RE), som tidligere har været uddød i Danmark, fundet i skoven i 2005 

(Vestergaard, 2016). Mange af svampene i skoven vokser på ved, og er afhængige af 

tilstedeværelsen af gamle træer og dødt ved i skoven (Vestergaard, 2016). Derudover findes 

svampen fyrre-ildporesvamp (Porodaedalea pini) (VU), som vokser på gamle levende 

fyrretræer, i skoven (Vestergaard, 2016).  

Der findes også mange rødlistede og sjældne insekter i skoven. Blandt andet findes 

sommerfuglene lindedværgmåler (Eupithecia egenaria), ege-ordensbånd (Catocala promissa) og 

ørnebregneugle (Callopistria juventina) (COWI, 2012). 
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Udover de rødlistede arter findes dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) og sydflagermus 

(Eptesicus serotinus), der begge er på habitatdirektivets bilag IV.  

Endelig findes den sjældne rødlistede art tarmvrid-røn (Sorbus torminalis) (NT). 

 

 

Billede 17: Dødt ved i Ulvshale Skov 

Naturlig succession 

Hvis skoven lades fuldstændig urørt vil den formegentligt blive mere mørk. Eg er et lystræ, og 

kan let skygges væk af andre træer som fx bøg. Mængden af egetræer vil derfor blive mindre, 

efterhånden som skoven bliver mørkere, og bøgen vil formegentlig blive den dominerende træart 

i skoven på længere sigt (Naturstyrelsen, 2017a; Friis & Sand-Jensen, 2010). Egetræerne i den 

vestlige del af skoven bærer præg af at være vokset op under lysåbne forhold. Træerne er her 

lave med store brede kroner, og vil derfor have sværere ved at klare sig blandt skyggetræer, end 

egetræerne i den midterste del af skoven, som har høje rette stammer (COWI, 2012; Friis & 

Sand-Jensen, 2010). Eg er ikke det eneste lystræ i skoven der vil få det svært med tiden, det 

gælder også arter som tarmvrid-røn og småbladet lind (Naturstyrelsen, 2017a). 

Nuværende drift 

Den statsejede del af Ulvshale Skov blev fredet i 1929, og har siden 1990 været udlagt til urørt 

skov. I den østlige del af skoven, som er privatejet, har plukhugst været tilladt, men området 

fremstår i dag også som urørt skov (Cowi, 2012). Selvom skoven er udlagt som urørt foretages 

der stadig indgreb, der har til formål at fremme de egedominerede habitatnaturtyper, samt 

naturtypen enebærklit og den rødlistede art tarmvrid-røn. Plejen omfatter blandt andet hugst af 

dominerende bøge, samt fjernelse af ær og rødeg (Naturstyrelsen, 2017a). 
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Figur 11: Kort over planlagte indsatser vinter 2015/16. kilde: Naturstyrelsen Storstrøm 

Det vestlige skovbryn har, sammen med de lysåbne klitnaturtyper ved Skansen, været græsset 

siden 2000. I 2017 er græsningsfolden udvidet mod øst, så den i dag rummer ca. 45 ha af skoven 

(figur 11). Formålet med græsningen er at modvirke tilgroningen i området, og derved sikre at 

skoven forbliver lysåben (Naturstyrelsen, 2017a). I vinteren 2015/16 blev tre gamle 

bevoksninger med skovfyr fældet. I den vestlige kant af skoven er ca. 50 % af en skovfyr 

bevoksning fjernet, for at fremme udviklingen af naturtypen enebærklit, og derved binde 

eksisterende områder med naturtypen sammen. Derudover er det nordvestlige hjørne af 

egebevoksningen i område 513 blevet ryddet med samme formål. I afdeling 517 (figur 11) (bilag 

C) er to bevoksninger med skovfyr fældet for at området på længere sigt kan udvikles mod 

enekrat, og området skal derved fungere som erstatning for den det fjernede habitatnatur i den 

nordvestlige del af skoven (Nielsen 2017, personlig kommunikation). Derudover flere 

bevoksninger blevet ryddet på arealerne nord for tangdiget. Enkelte bevoksninger er blevet 

efterladt af hensyn til de græssende dyr, ligesom flere egetræer har fået lov til at blive på 

området mellem tangdiget og sandvejen (Nielsen 2017, personlig kommunikation). Endelig er 

det planlagt at ca. 30 bøge skal ringes/sprænges i den midterste del af skoven, for at tilgodese 

tarmvrid-rønnen (figur 11) (Nielsen 2017, personlig kommunikation). 
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Billede 18: Ny indhegning til skovgræsnig. 

 

Billede 19: Rydning af skovfyr i Ulvshale Skov. 

Forslag til pleje 

Den største konflikt i Ulvshale skov er, hvorvidt skoven skal lades urørt, eller om der skal 

foretages indgreb for at skabe mere lys. Store dele af skoven er som nævnt udpeget som 

egedominerede skovnaturtyper, og disse naturtyper skal ifølge habitatdirektivet opnå en gunstig 

bevaringsstatus. Eg er et lystræ, og kan let skygges væk af andre træer som fx bøg, og mængden 

af egetræer vil derfor mindskes, efterhånden som skoven bliver mørkere, hvis den lades urørt 

(Friis & Sand-Jensen, 2010). Hvis man ønsker at bevare habitatnaturtyperne er pleje, i form af 

lysskabende tiltag som græsning og plukhugst, formegentligt en nødvendighed. Denne pleje 

strider imidlertid imod skovens udpegning urørt skov, lige som det strider mod en måske 

kommende udpegning i forbindelse med naturpakken. Ser man på de rødlistede arter, kan der 

både findes argumenter for at åbne skoven op, samt for at lade den stå urørt. Tarmvrid-røn er lige 

som eg et lystræ, der kan skygges væk hvis skoven bliver for mørk (Naturstyrelsen, 2017a). 

Samtidig er mange af de rødlistede svampe der findes i Ulvshale Skov knyttet til gammelt og 

dødt ved, og man risikerer ifølge Vestergaard (2016) at deres tilstand kan forværres, hvis skoven 

åbnes yderligere op. Det er altså overvejende til gavn for de rødlistede svampe i Ulvshale Skov 

hvis skoven lades Urørt (Vestergaard, 2016).  

Naturstyrelsen har for nyligt fældet tre gamle bevoksninger af skovfyr, med det formål at de 

ryddede områder skal konverteres til skovnaturtypen stilkegekrat. Områderne indgår i en ny 

skovgræsningsfold, og bliver i dag afgræsset. Det er usikkert om egen vil kunne vokse frem i 

områderne, eller om konkurrencen fra andre arter, som fx skovfyr eller ørnebregne, er for stor. 

Derudover er det uvist, hvordan græsningen vil påvirke opvæksten i områderne. Hvis egen skal 

have mulighed for at vokse op i området kan det være nødvendigt at frahegne områderne, samt at 

rydde eventuel opvækst af skyggetræer under egen.  
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Der findes en del ørnebregner i skoven. Ørnebregne er en lyskrævende aggressiv pionerart, den 

vil måske sprede sig yderligere i skoven hvis den åbnes op (Øllegaard, 2009). Ørnebregnen er en 

meget dominerende art, og en udbredelse af bregnen i skoven kan skabe mindre diversitet på 

skovbunden (COWI, 2012). I skoven er der fundet en art sommerfugl, som tidligere har været 

uddød i Danmark, som lever på ørnebregnen. En udbredelse af bregnen vil være en fordel for 

denne sommerfugl (COWI, 2012). 
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Prioritering 

Naturpleje forudsætter, at man beslutter sig for, hvilken natur man ønsker. Idet man vælger en 

mulighed, fravælger man uundgåeligt en anden. Forskellige interesser i landskabet kan være 

modstridende. Som et eksempel på modstridende interesser i landskabet på Ulvshale kan nævnes 

området vest for skoven, hvor Naturstyrelsen ønsker at udvide naturtypen enebærklit på 

bekostning af naturtypen stilkegekrat. Som erstatning for det tabte areal med stilkegekrat har 

man fældet en bevoksning med skovfyr, for at egekrattet kan brede sig ind i det nu tomme 

område. I forbindelse med dette indgreb har man foretaget en prioritering. Naturtypen enebærklit 

er vurderet højere end stilkegekrat og skovfyr.  

Prioritering af naturværdier er en forudsætning for at kunne udføre god naturpleje (Pullin, 2015; 

Alexander, 2013; Wilson et al., 2009). En prioritering af pleje og naturværdier kan være med til 

at skabe overblik i forvaltningen. Inden man prioriterer, er det vigtigt at identificere eventuelle 

konflikter i det pågældende område (Alexander, 2013).  

For at muliggøre en prioritering af naturværdier i et område, er det nødvendigt at fastsætte et 

overordnet mål for forvaltningen af området (Pullin, 2015; Alexander, 2013; Wilson et al., 

2009). En overordnet målsætning for, samt en prioritering af, plejen i et område, vil desuden 

være med til at sikre kontinuitet i plejen, hvilket er essentielt (Alexander, 2013). Mangel på 

kontinuitet kan føre til ressourcespild og tab af naturværdier (Alexander, 2013; Wilson et al., 

2009). 

Prioriteringsmetoder 

Fokus på arter 

I prioriteringen af naturværdier er der ofte et stort fokus på enkelte arter eller naturtyper (Pullin, 

2015; Wilson et al., 2009). Prioritering baseret på enkelte arter kan være problematisk, hvis 

forvaltningen af en enkelt art er i konflikt med forvaltningen af biodiversiteten som en helhed. 

Det kan være svært at udvælge hvilke arter der skal prioriteres. Der vil ofte være et ekstra fokus 

på særligt karakteristiske arter, og prioriteringen kan påvirkes af planlæggerens egen bias (Pullin, 

2015; Wilson et al., 2009). En metode til udvælgelse af arter kan være at fokusere på arternes 

risiko for at uddø, og herefter prioritere de arter der har størst risiko for at uddø højest. Denne 

tilgang antager, at fokus på truede arter vil resultere i færrest udryddelser (Wilson et al., 2009). I 

den danske rødliste er forskellige arters trusselsniveau vurderet, og listen kan bruges til at finde 

de arter der kræver beskyttelse. 
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Den danske rødliste 

Den danske rødliste er en fortegnelse over en vurdering af dyre- og plantearters risiko for at 

uddø. Rødlistevurderingerne er lavet efter retningslinjer udarbejdet af den internationale 

naturbeskyttelsesorganisation IUCN. Arterne placeres i forskellige kategorier, ud fra 

opfyldelse af et eller flere kriterier. Rødlistekategorierne er udtryk for arternes risiko for at 

uddø (Wind & Pihl, 2010).  

Der findes følgende rødlistekategorier i den danske rødliste: 

• RE, forsvundet 

• CR, kritisk truet 

• EN, moderat truet 

• VU, sårbar  

• NT, næsten truet 

• DD, utilstrækkelige data 

Derudover findes bl.a. kategorien LC, ikke truet. Arter i denne kategori er ikke rødlistede 

(Wind & Pihl, 2010). 

Boks 2 

Fokus på arter på Ulvshale 

På Ulvshale er visse arter og naturtyper allerede prioriterede gennem udpegningen af Natura 

2000-området. På udpegningsgrundlaget for området findes en række fugle, samt arterne stor 

kærguldsmed og stor vandsalamander (tabel 1). På Ulvshale er det især strandengene, samt 

Vedelen og området omkring Gåsesøen, der er vigtige lokationer for arter af andefugle og 

vadefugle på udpegningsgrundlaget. For flere af fuglene er det nødvendigt, at vegetationen på 

engene holdes nede, fx med græsning, så fuglene har godt et godt udsyn, samt mulighed for at 

finde føde. Græsningen skal gerne fortsætte helt ud til vandkanten, så fuglene uhindret kan 

komme ud til det lave vand (Miljø- og Fødevareministeriet, 2017; Miljøministeriet, 2014). Udover 

fuglearterne tilknyttet lav vegetation på engene, findes også rørhøg samt plettet rørvagtel på 

udpegningsgrundlaget. Begge disse arter har brug for en hvis mængde rørsump for at kunne 

yngle (Miljøministeriet, 2014). Stor vandsalamander og stor kærguldsmed er begge fundet i 

vandhuller på Heden.  

De prioriterede naturtyper på Ulvshale omfatter grå/grøn klit, klithede, enebærklit, surt overdrev, 

avneknippemose og elle- og askeskov. Med undtagelse af grå/grøn klit, der er den naturtype der 

er næst mest af på Ulvshale, er de prioriterede naturtyper kun tilstede i mindre områder. 

Naturtypernes placering og tilstand er beskrevet i et tidligere afsnit.  
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Udover arterne på udpegningsgrundlaget findes der også en række arter, der er beskyttet på 

habitatdirektivets bilag IV på Ulvshale (bilag B). Blandt andet findes paddearterne springfrø, 

grøn frø, spidssnudet frø på Heden (COWI, 2012). Ulvshale Skov rummer ingen arter fra Natura 

2000-områdets udpegning, men her findes dværg- og sydflagermus, som begge er bilag IV arter 

(Naturstyrelsen 2017a). Udover de arter der er prioriteret gennem habitatdirektivet og 

fuglebeskyttelsesdirektivet, har man fra Naturstyrelsens side valgt at udføre spotpleje for de 

sjældne og rødlistede arter tarmvrid-røn, koralrod og sumphullæbe (Naturstyrelsen, 2017a). 

Hotspot 

Et hotspot for biodiversitet er et område med et højt niveau af arter der er truede (Petersen et al., 

2005). Et dansk værktøj til at lokalisere hotspots er biodiversitetskortet. Biodiversitetskortet, er et 

kortværktøj, der ud fra et biodiversitetsperspektiv forsøger at lokalisere de vigtigste naturarealer i 

Danmark. Kortet rummer både en national prioritering af de vigtigste 10x10 km kvadrater, samt 

en lokal prioritering som består af en bioscore, som angiver arealers betydning som habitat for 

rødlistede arter (Ejrnæs et al. 2014).  

Bioscore 

Bioscoren bygger på eksisterende viden om forekomster af rødlistede arter, samt forskellige 

indikatorer for gode habitater for rødlistede arter. Biodiversitetskortet består af en artsscore 

samt proxyscore. Artsscoren kan have en værdi mellem 0 og 9 og er baseret på 

tilstedeværelsen af rødlistede arter, hvor de mest truede arter samt arter med de mest sikre 

stedsangivelser tæller mest. Proxyscoren, der kan have en værdi på mellem 0 og 11 

bestemmes efter tilstedeværelsen af 13 indikatorer og afspejler arealer med egenskaber, der 

sandsynliggør indholdet af stor naturværdi. Med andre ord viser proxyscoren potentielle 

levesteder på baggrund af viden om det pågældende areal. Der tildeles eksempelvis point på 

arealer med lavbund eller nærhed til kyst. Tilsammen giver artsscoren og proxyscoren en 

bioscore på mellem 0 og 20 (Ejrnæs et al. 2014).  

Boks 3 

Denne metode kan anvendes til at lokalisere områder der indeholder særligt mange truede arter. 

Et områdes bioscore kan bruges til at prioritere den fremtidige forvaltning og beskyttelse af et 

lokalt område (Ejrnæs et al., 2014). En ulempe ved metoden er, at det ikke er muligt at tage 

hensyn til om områder indeholder de samme arter i prioriteringen, da bioscoren udelukkende 

siger noget om et områdes betydning som habitat for rødlistede arter, og ikke siger noget om 

hvilke arter der er tale om (Ejrnæs et al., 2014; Petersen et al., 2005). Der er således en risiko for at 

de samme arter vil blive dækket flere gange, mens en række sjældne arter slet ikke vil blive 
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dækket, fordi de findes i områder, som er meget artsfattige, og som derfor vil få en lav bioscore 

(Petersen et al., 2016). En anden ulempe ved metoden er, at områder der prioriteres, fordi de lige 

præcis får den højest mulige artsscore på 9, vil blive set som lige så gode som områder der langt 

overstiger kravene til at få den højeste artsscore (Wilson et al., 2009). 

Biodiversitetskort på Ulvshale 

På biodiversitetskortet er det muligt at få en indikation af hvilke arealer på Ulvshale der rummer, 

eller har potentiale for at rumme, størst diversitet af rødlistede arter. På biodiversitetskortet over 

Ulvshale skiller specielt skoven sig ud med en høj bioscore og især den midterste del af skoven 

har en høj score (figur 12). Her ligger scoren flere steder på 18 og 19, hvilket er meget tæt på den 

højest mulige score på 20. Den midterste og østlige del af skoven er ældst, og mens det i den 

østlige del har været tilladt at fælde træer, har den midterste del af skoven ligget urørt, siden den 

blev fredet i 1929. Den vestlige del af skoven er i høj grad selvsået, og den har i dag et mere 

lysåbent udtryk end den midterste del af skoven (COWI, 2012). Artsscoren er den samme for 

hele skoven, og det er derfor forskelle i proxyscoren, der gør at den midterste del af skoven får 

en højere bioscore end resten af skoven (bilag D). Altså findes der flere arealer der understøtter 

biodiversitet i den ældste del af skoven. Udover skoven har også Heden, arealet nord for 

Gåsesøen, Fællesgræsningen og den østlige kyst en høj bioscore på op til 16. Disse arealer har 

alle, med undtagelse af den midterste del af Fællesgræsningen en artsscore på 9. Områdernes 

proxyscore er mere varieret, og Fællesgræsningen samt Heden har en lidt højere score end de 

omkringliggende arealer. Områderne med strandeng langs den sydvestlige kyst, samt Horsnæs 

og den nordlige del af Mågenakken har en bioscore på 8 – 12, og rummer altså færre rødlistede 

arter end de tidligere omtalte arealer. Engene omkring Vedelen har den laveste artsscore på 

Ulvshale, og de får derfor også en lavere bioscore end resten af arealerne.  
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Figur 12: Biodiversitetskort for Ulvshale. 
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Komplementaritet  

Komplementaritetsprincippet er en metode til udpegning af arealer til naturbeskyttelse. Ved 

denne metode udpeges de arealer der samlet set dækker biodiversiteten bedst, ved brug af færrest 

mulige arealer (Petersen et al., 2016).  Ved komplementaritetsprincippet er der således fokus på 

både rødlistede og ikke rødlistede arter (Petersen et al., 2016). (Petersen et al., 2005). 

Komplementaritetsmetoden 

Ved komplementaritetsmetoden forsøger man ifølge Petersen et al. (2005) typisk at besvare et 

af to spørgsmål: 

• Hvor mange områder skal der mindst til for at dække alle arter eller naturtyper mindst en 

gang? 

• Hvor mange arter eller naturtyper kan dækkes på x antal områder? 

For at svare på det første spørgsmål skal man først identificere arter eller naturtyper, der er 

sjældne og kun findes et eller få steder, og de områder de findes i beskyttes. Herefter 

identificeres arter eller naturtyper som er mindre sjældne, men som ikke er dækket af de 

allerede udpegede områder, og de områder de findes i beskyttes, indtil alle arter eller 

naturtyper er dækket (Petersen et al., 2005). For at besvare det andet spørgsmål skal man først 

identificere de områder der rummer flest arter eller naturtyper, og beskytte dem. Herefter 

identificeres de områder der rummer flest arter der ikke allerede er beskyttet, og sådan 

fortsættes der (Petersen et al., 2005). 

Boks 4 

Komplementaritetsmetoden kræver mere data end andre metoder, da man skal have kendskab til 

udbredelsen af alle arter og naturtyper, og ikke ”blot” rødlistede arter som ved 

biodiversitetskortet (Ejrnæs et al., 2014; Petersen et al., 2005).  

Komplementaritet på Ulvshale 

I nærværende opgave er der lavet lister over de kendte rødlistede arter på Ulvshale. Der har ikke 

været ressourcer til at lave tilsvarende lister for alle kendte arter, hvilket sætter en begrænsning 

for brugen af denne metode i området (bilag A). Selvom alle arter medtages i metoden, vægter 

de sjældne arter højere end de mest udbredte arter, da de udbredte arter findes i mange områder, 

og derfor ofte vil blive dækket i udvælgelsen af områder med sjældne arter (Petersen et al., 

2005). Sjældne arter er ikke nødvendig vis truede. Mange arter er naturligt sjældne, måske fordi 

de har specifikke krav til habitat, eller fordi de kun findes i et lille geografisk område, men deres 

populationer kan sagtens være stabile over lange perioder (Pullin, 2015; Wilson et al., 2009). 

Dog er en stor del af de sjældne arter også truede (Wilson et al., 2009), og derfor kan listerne 

over rødlistede arter på Ulvshale godt bruges, i en vis udstrækning, til en prioritering af arter og 
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naturtyper. Men det er vigtigt at anerkende at der kan være, både sjældne og almindelige arter 

som ikke dækkes, hvis der udelukkende tages udgangspunkt i truede arter. 

Vil man bevare flest mulige truede arter på Ulvshale, men samtidig har begrænsede økonomiske 

ressourcer til rådighed, vil en prioritering af naturområderne være nødvendig.   

Det område på Ulvshale hvor der er registreret flest forskellige rødlistede arter er i Ulvshale 

Skov, og skoven vil derfor have førsteprioritet. Ulvshale skov rummer især mange rødlistede 

svampe, men også flere truede insekter, samt træarten tarmvrid-røn, er fundet i skoven (bilag A). 

De arter der er fundet i skoven har forskellige krav til habitater, nogle har for eksempel brug for 

lys, fugtig jordbund, dødt eller levende ved, mens fyrre-ildporesvampen er afhængig af gamle 

levende fyrretræer. Hvis flest mulige arter i skoven skal bevares, er det vigtigt at bevare den 

variation der findes i skoven i dag. Efter skoven vil klitnaturtyperne på Ulvshales nordøstlige 

kyst prioriteres. I dette område er der fundet en del rødlistede biller, og derudover er der også 

fundet flere truede svampe i området. Det er også i dette område at orkideen koralrod vokser. Et 

område med næsten lige så mange truede arter som den nordøstlige kyst er Heden. På Heden er 

der især mange fund af rødlistede sommerfugle. Mange af de rødlistede arter der er fundet på 

Heden er afhængige af at området holdes lysåbent. Næst efter Heden vil de ugræssede rørsumpe 

langs Ulvshales sydvestlige kyst samt Fællesgræsningen blive prioriteret. Til sidst vil 

klitnaturtyperne ved Skansen blive prioriterede for tilstedeværelsen af lyng-silke, som kun findes 

i dette område. De afgræssede strandenge, som har høj prioritet i forvaltningen af Ulvshale i dag, 

får altså en lav prioritet ved brug af denne metode, og de afgræssede dele af Horsnæs nederst på 

listen, da der ikke er fundet nogle truede arter her, som ikke også er fundet i andre områder. Der 

er begrænset adgang til Horsnæs, og området er derfor ikke velundersøgt, hvilket kan have del i 

den lave placering i prioriteringen.  

Opsamling 

Ulvshale skov er det område på Ulvshale der rummer flest rødlistede arter, og området bør have 

den højeste prioritering. Skoven rummer særligt mange svampe, der har gavn af skovens status 

som urørt. I den del af skoven der har været urørt i længst tid, findes der, ifølge 

biodiversitetskortet, flest arealer der understøtter biodiversitet. Det er derfor af høj prioritet at, i 

hvert fald dele af skoven forbliver urørt. Et område af skoven kan holdes mere lysåbent til gavn 

for lystræer som tarmvrid-røn og eg, og de resterende bevoksninger med skovfyr skal have lov til 

at blive til gavn for bl.a. fyrre-ildporesvampen.  

Udover skoven er Heden og klitnaturtyperne langs den nordøstlige kyst også vigtige levesteder 

for rødlistede arter, og disse områder skal også prioriteres højt. Heden er især vigtig for 
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sommerfugle og andre insekter, og vegetationen bør derfor holdes kort, og tilgroning med vorte-

birk bør begrænses.  I vandhullerne på Heden lever stor kærguldsmed og stor vandsalamander, 

og det er vigtigt at der fortsat er gode betingelser for deres tilstedeværelse. På den nordøstlige 

kyst findes mange rødlistede biller, samt flere rødlistede svampe, som ikke findes andre steder på 

Ulvshale. Forstyrrelser der skaber områder med bart sand, kan være til gavn for flere af billerne.  

Fællesgræsningen er et vigtigt område for fugle, og klitlavningerne i området er mulige 

levesteder for sjældne orkideer. Engene omkring Vedelen og Gåsesøen er ligeledes vigtige 

lokaliteter for fugle. 

I strandengene langs den sydvestlige kyst samt på Horsnæs er de vigtigste områder for rødlistede 

arter de ugræssede rørsumpe, hvor flere truede sommerfugle findes. Derudover findes den 

prioriterede naturtype surt overdrev på den centrale del af Horsnæs. Naturtypen har her en høj 

tilstand, og hvis den skal bevares skal den afgræsses.  

På området ved Skansen findes flere prioriterede klitnaturtyper, samt den rødlistede lyngsilke.  

Hvis biodiversiteten på Ulvshale skal bevares, er det vigtigt at området fortsat rummer stor 

variation i naturen.  

Kontinuitet I plejen er vigtig, og derfor bør fortsættelse af lang tids naturpleje også vægte højt I 

prioriteringen. Flere af de lysåbne naturtyper på Ulvshale er skabt gennem mange års udnyttelse 

med græsning, og områderne er i dag afhængige af pleje, hvis de skal bevare deres nuværende 

karakter. 
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Planforslag 

Formålet med denne plan er at beskrive hvordan naturarealerne på Ulvshale kan forvaltes som et 

sammenhængende økosystem, der sikrer en høj artsdiversitet blandt truede arter, samtidig med at 

prioriterede naturtyper sikres en gunstig bevaringsstatus. Planforslaget er lavet på baggrund af, 

den viden om eksisterende naturværdier på Ulvshale samt trusler for bevarelsen af disse, der er 

identificeret og beskrevet i de forrige afsnit. Planen bygger på en ide om at naturen ikke er 

statisk, og at naturlige processer skal have lov til at råde. Græsning med kvæg bliver i planen set 

som en del af de forstyrrelser, der normalt forekommer i naturen, da store græssere som uroksen 

tidligere har været almindeligt udbredt i Danmark, men i dag er forsvundet på grund af 

menneskers påvirkning (Buttenschøn, 2007). Ved at bruge en tilgang til forvaltningen, der 

muliggør naturlige processer, bevæger planen sig væk fra en forvaltning, der er baseret på at 

opnå definerede resultater, og det accepteres i stedet at resultatet af forvaltningen ikke kan 

forudsiges præcist.  

I planen lægges en stor del af naturen på Ulvshale urørt. De urørte områder er enten helt uden 

pleje, eller med græsning som eneste pleje. Det er forsøgt at skabe sammenhæng, og plads til 

naturlig variation. Flere mindre græsningsfolde er slået sammen til færre større folde, og 

forskellige naturtyper afgræsses sammen.  

Flere af de lysåbne arealer på Ulvshale er afhængige af naturpleje for at kunne bevare deres 

nuværende karakter. På nogle arealer vil græsning, i kombination med andre forstyrrelser som 

saltpåvirkning, oversvømmelser og vind, være nok til at holde et område lysåbent, mens det i 

nogle områder må forventes, at der vil ske en tilgroning med vedplanter. I sådanne områder vil 

nogle arters levevilkår blive forværret, og på samme tid vil der opstå nye habitater, som kan 

gavne andre arter. I områder, hvor der er stor sandsynlighed for at nuværende arters habitat vil 

forværres inden for få år som følge af ophørt pleje, og hvor der findes truede arter som ikke er 

registreret andre steder på Ulvshale, vil der fortsat blive udført naturpleje.  
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Inddeling i zoner  

Planen er opbygget så enkelt som muligt for at skabe overblik. I planen inddeles naturen på 

Ulvshale i 3 zoner (figur 13). Zonerne er karakteriseret ved forskellig grad af urørthed. De tre 

zoner er beskrevet herunder: 

 

Zone 1: Urørt zone – Den eneste pleje der må udføres i denne zone er bekæmpelse af 

invasive arter. 

 

Zone 2: Urørt med græsning – Arealerne i denne zone skal afgræsses med et passende 

græsningstryk. Derudover er eneste tilladte pleje bekæmpelse af invasive arter. 

 

Zone 3: Naturpleje zone – I denne zone udføres pleje med fokus på enkelte arter og/eller 

naturtyper.  

 

Efterfølgende er zonerne inddelt i 12 delområder der plejes med forskellige arter eller naturtyper 

som hovedfokus (figur 14). Den overordnede pleje af et område afgøres af, hvilken zone området 

befinder sig i, mens der i forbindelse med inddelingen i delområder, er lavet en mere detaljeret 

beskrivelse af plejen i de enkelte områder. I områder i zone 2 bestemmes græsningstryk samt 

græsningsperiode og dyr ud fra områdets fokus.  

 

Planlægningen er langsigtet, og der er i planen lagt stor vægt på sikring af kontinuitet i plejen.  

Det er af stor betydning at plejen ikke afbrydes. For områder i zone 3 gælder dette dog ikke. Her 

skal plejen løbende evalueres, og plejen skal ændres hvis det vurderes at den ikke er tilstrækkelig 

eller hensigtsmæssig. 
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Figur 13: Forvaltningsplan for Ulvshale, inddeling i zoner 
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Figur 14: Forvaltningsplan for Ulvshale, inddeling i delområder 
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Beskrivelse af pleje i delområder 

1: Nordstranden 

Arealerne på Mågenakken skal plejes til fordel for orkideer, svampe og biller samt den lav- og 

mosdominerede grå klit. Krat i klitlavninger tyndes, så orkideer får bedre levevilkår. Området 

afgræsses i en kort periode med et lavt græsningstryk. Opvækst af rynket rose skal fortsat fjernes 

hvert år. 

2: Fællesgræsningen samt klitnatur ved Skansen 

Delområde 2 afgræsses i en fælles fold med delområde 5, og folden rummer således strandeng, 

rigkær, klitnaturtyper samt skov. Området afgræsses af kvæg i sommerhalvåret, med et moderat 

græsningstryk på 0,5 sk/ha. Hegnet etableres på en måde, så det er muligt for dyrene at græsse 

helt til vandkanten. Græsningen vil skabe gode forhold for træk- og ynglefugle, og det vil være 

med til at holde naturen lysåben. Græsningen vil formegentligt ikke være nok til at stoppe 

skovbrynet fra på lang sigt at vokse ind på de lysåbne klitnaturtyper, der omgiver skoven.  

3: Østlige kyst 

Klitnaturtyperne på Ulvshales østkyst lægges urørt. Her skal vind og vand, samt slid fra 

besøgende på stranden skabe de forstyrrelser der skal til for at biller, svampe, lav og planter 

fortsat kan findes i området. Opvækst af rynket rose skal fortsat fjernes hvert år.  

4: Urørt skov 

Den centrale del af Ulvshale Skov lægges urørt. Denne del af skoven skal have lov til at udvikle 

sig naturligt skoven vil blive mørkere, og bøgen vil blive mere dominerende, på bekostning af 

arter som tarmvrid-røn og eg. Den urørte tilstand vil gavne svampe og andre arter tilknyttet 

gammelt levende og dødt ved. Forskellige forstyrrelser vil skabe lysbrønde af forskellig størrelse 

i skoven, til gavn for blandt andet sommerfugle og lyskrævende planter. 

5: Græsningsskov 

Delområde 5 afgræsses i en fælles fold med delområde 2, og folden rummer således strandeng, 

rigkær, klitnaturtyper samt skov. Området afgræsses af kvæg i sommerhalvåret, med et moderat 

græsningstryk på 0,5 sk/ha. Skoven vil forblive åben, og egen vil fortsat være den dominerende 

art. Arter tilknyttet åben skov samt gamle egetræer vil findes i denne del af skoven. 

6: Urørt skov og avneknippemose 

Området lægges urørt, med samme formål som delområde 4. 
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7: Enebærklit 

I det lille område med enebærklit skal der først ske en manuel rydning af ørnebregner. 

Efterfølgende skal området slås 1-2 gange om året for at forhindre genvækst. 

8: Horsnæs salteng 

Området plejes med fokus på bevarelse af naturtypen surt overdrev. Området afgræsses af kvæg i 

sommerhalvåret, med et moderat græsningstryk på 0,5 sk/ha. Hegnet etableres på en måde, så det 

er muligt for dyrene at græsse helt til vandkanten. Hegnet omkring parceller med naturtypen 

enekrat fjernes, og parcellerne afgræsses sammen med resten af området. 

9: Horsnæs rørsump 

Strandengene på sydsiden af Horsnæs lægges urørt til fordel for arter tilknyttet rørsump.  

10: Ulvshale Hede 

Naturen på Heden afgræsses i sommerhalvåret af kvæg med et lavt græsningstryk på 0,3 sk/ha 

samt 3-4 geder. Udover græsningen skal der to gange årligt foretages en manuel rydning af 

opvækst af vorte-birk. Området plejes til gavn for arter tilknyttet de lysåbne naturtyper der findes 

på stedet. Det er bl.a. sommerfugle og andre insekter.  

11: Ferske enge 

De tidvist våde enge på Vedelen samt ved Gåsesøen afgræsses sammen med de omkringliggende 

§ 3 enge ved et moderat græsningstryk på 0,6 sk/ha. Græsningen vil skabe gode forhold for træk- 

og ynglefugle, og det vil være med til at holde naturen i området lysåben. 

12: Hegnede Bugt 

Strandengene i langs Hegnede Bugt lægges urørt til fordel for arter tilknyttet rørsump.  
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Diskussion 

Naturplejen på Ulvshale er i dag fokuseret på opfyldelse af naturbeskyttelsesdirektivernes krav 

om gunstig bevaringsstatus samt engenes værdi som habitat for ynglende og rastende fugle. 

Derudover er der et stort fokus på pleje af enkelte sjældne arter. Når tilstanden af 

habitatnaturtyper i Natura 2000-områder vurderes sker det ud fra tilstedeværelsen af nogle på 

forhånd definerede plantearter og strukturindikatorer (Naturstyrelsen, 2016). Det er således klart 

defineret, både på arts- og strukturniveau, hvilken tilstand den enkelte naturtype skal opnå, for at 

kunne betragtes som havende en gunstig bevaringsstatus. Men er de definerede målsætninger til 

gavn for alle arter? Hvis al værdifuld natur plejes efter samme målsætning vil der måske ikke 

være plads til arter, der er tilknyttet habitater, der ikke lever op til målsætningen. Kan de, for 

naturtypen udvalgte planter, indikere om området er godt for eksempelvis svampe, eller er 

organismegrupperne for forskellige, til at de kan virke som indikatorer for hinanden? 

Et godt eksempel på dette dilemma på Ulvshale findes i strandengene. For at opnå en gunstig 

bevaringsstatus for strandengene er pleje med græsning eller slet nødvendigt. En afgræsset 

salteng har en større diversitet af planter end en ugræsset rørsump, og der er flere fugle tilknyttet 

saltengen (Sand-Jensen & Vestergaard, 2007). I rørsumpen findes på Ulvshale sjældne og truede 

arter af sommerfugle og fugle. Hvis alle strandenge blev afgræsset ville der således ikke være 

plads til disse arter længere.  

Målet med Natura 2000 bygger således på en ide om at naturtyper skal bevares i deres 

nuværende tilstand, og udefrakommende påvirkninger der kan ændre naturtypernes karakter 

bekæmpes. Denne ide er også gældende på Ulvshale i dag, hvor man for eksempel forsøger at 

standse den naturlige udvikling i skoven ved at fælde dominerende bøgetræer, for at bevare de 

egedominerede skovnaturtyper. Det synspunkt er i planen erstattet af et mere dynamisk 

synspunkt. Naturtyper forbliver ikke som de er. I planen er der lagt op til at naturen på Ulvshale i 

store træk skal have lov til at udvikle sig naturligt. Denne beslutning er taget ud fra ideen om, at 

der gennem naturlige processer vil skabes større variation i naturen, og derved gode vilkår for 

biodiversiteten. Der er en risiko for at en sådan tilgang til forvaltningen kan føre til tab af 

biodiversitet. Det kan ske hvis et område er for småt, eller hvis naturen i området er et resultat af 

lang tids menneskelig påvirkning (Pullin, 2015). Denne risiko er også tilstede på Ulvshale 

 

Plejen på Ulvshale i dag bærer flere steder præg af det statiske natursyn, samt en tilgang til 

plejen, hvor man prøver sig frem, uden at kende resultatet på forhånd. Der har været en lille grad 

af kontinuitet i plejen. Heden har således været afgræsset af får, heste, kvæg og nu geder, mens 
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skoven har ligget urørt over en periode, hvorefter bevoksninger er fældet og græsning er indført, 

og et område med stilkegekrat omdannet til enebærklit. På grund af denne pleje, hvor der har 

været fokus på pleje af enkelte arter og naturtyper, frem for fokus på helheden, fremstår Ulvshale 

i dag som en mosaik af mange opdelte naturtyper.  

Nogle gange kan det være nødvendigt at prøve sig frem i naturplejen, da det ikke altid vides 

hvordan forskellig pleje påvirker et naturområde, eller den art man ønsker at bevare. Det vil 

stadig være muligt for Naturstyrelsen at lave forsøg med forskellig pleje for fx koralrod i zone 3 i 

den foreslåede forvaltningsplan.  

 

I opgaven er der et stort fokus på rødlistede arter, i prioriteringen af arter og naturtyper. Det har 

været nødvendigt at gøre det på denne måde, da det ville være for omfattende at undersøge alle 

arter. At bruge truede arter som indikator for andre arter eller habitater kan være 

uhensigtsmæssigt, da tilstedeværelsen af en truet art ikke nødvendigvis indikerer levesteder af 

høj værdi for andre arter (Wilson et al., 2009).  

En ulempe ved prioriteringen er, at de prioriteringsmetoder der er brugt i opgaven, udelukkende 

fokuserer på den biodiversitet der er tilstede i dag, og ikke formår at tage højde for områdernes 

potentialer for udvikling. Her er biodiversitetskortet muligvis en undtagelse, da der gennem 

proxyscoren også tages højde for habitaters egnethed som levested for rødlistede arter. 

Et andet problem ved metoden er, at nogle organismegrupper er lettere at kende end andre, 

hvorfor tilstedeværelsen af disse grupper vil være bedre undersøgt end for andre, mindre 

genkendelige grupper. Dette kan føre til at nogle grupper pålægges større vægt i prioriteringen, 

end de egentligt er berettiget til. Derudover er det ikke alle grupper der er lige godt repræsenteret 

i rødlisten.  

 

I prioriteringen i denne opgave er Ulvshale betragtet som et lokalområde. Det er vigtigt også at 

se på Ulvshale i et større perspektiv. Findes der arter på Ulvshale som er sjældne på nationalt 

plan skal disse måske beskyttes her. Grundet begrænset tid har dette ikke været muligt i denne 

opgave.  
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Konklusion  

Ulvshale rummer store naturværdier med høj kompleksitet. Den beskyttelse der gælder i 

Ulvshale i dag, lægger i høj grad op til at tilstanden af naturarealerne ikke må forringes, og at 

samtlige habitatnaturtyper i området skal opnå en gunstig bevaringsstatus. Det er muligt at pleje 

naturen på en måde, så størstedelen af naturtyperne opnår en gunstig bevaringsstatus, men plejen 

vil kræve at naturlige processer bremses, og nogle steder vil plejen ske på bekostning af truede 

arter. En sådan pleje vil derudover føre til en adskillelse af de enkelte naturtyper, og området vil 

komme til at fremstå som en mosaik af mange små naturområder, snarere end et 

sammenhængende naturområde.  Hvis biodiversiteten i området skal fremmes, skal der skal 

skabes sammenhæng i naturen, og naturlige processer skal have lov til at råde. Det kan på 

Ulvshale gøres ved at store dele af naturen lægges urørt, med græsning som eneste pleje.  

Ved denne tilgang vil nogle naturtypers tilstand formegentlig forværres, men området 

biodiversiteten i området vil fremmes. Enkelte arealer på Ulvshale rummer naturværdier der vil 

forværres, inden for få år, som følge af ophørt pleje, her skal naturplejen i området opretholdes.  
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Bilag A: Rødlistede arter på Ulvshale 

I dette bilag findes lister over rødlistede planter, svampe, sommerfugle og biller, som er fundet 

på Ulvshale. Oplysningerne i listerne stammer fra Fugle og Natur, samt rapporter skrevet af: 

Bille (2017), Bjerg et al. (2016), Hansen (2016), Vestergaard (2016), COWI, (2012) og 

Faurholdt (2006).  
 

Planter: 
Art Lokalitet Fundet Status Habitatkrav 

Tykbladet fladstjerne Fællesgræsningen Før 

2010 

VU Vokser på ret våd bund i den ferske del af 

strandenge eller strandrørsumpe. 

Lyng-silke Ulvshale skanse 2005 VU  

Bakke-gøgelilje Horsnæs, 

Ulvshale Hede 

samt i kær nord 

og syd for 

Ulvshaleskoven 

2012 

 

NT Fugtig, næringsfattig bund på overdrev, heder, 

strandenge, skråninger, høslætmarker og også i 

rigkær. 

Koralrod Mågenakken 2016 NT Findes oftest på sur og næringsfattig bund som fx 

klitlavninger, pile-birkemoser og faste 

hængesække. 

Tarmvrid-røn Ulvshale skov 2017 NT Vokser i tør, overvejende næringsfattig bund i 

kystnær skov. 

Rank hjørneklap Ulvshale 1950 NT  

 

Svampe: 
Art Lokalitet Fundet Status Habitatkrav 

Grøngul pastelporesvamp Ulvshale Skov 2005 RE Lever på dødt ved af løvtræ i løvskove med 

lang dødtvedskontinuitet. 

Gloeocystidiellum 

clavuligerum 

Ulvshale Skov - EN Den er fundet på elm og bøg. 

Grønskællet parasolhat Ulvshale Skov - EN Skove på muldet kalkbund. Den lever som 

nedbryder sammen med f.eks. gran, bøg, el og 

andre. 

Løvefarvet skærmhat  Ulvshale 1961 EN Lever på ret råddent træ især af birk og el i 

skovmoser. 

Gråhvid stilkbovist Ulvshale 

Nordstrand 

2012 EN Ynder kalkrige grøn- og gråklitter og trives bedst, 

hvor der er en passende slitage. 

Frynset stilkbovist Ulvshale 1982 EN Vokser i kalkrige grønklitter, gerne på let forstyrret 

bund. 

Børstepigsvamp Ulvshale Skov 1974 VU Nedbryder ved af bøg, men forekommer også på 

andre løvtræer, mest på store godstykkelser ved 

f.eks. døende eller døde stammer. 

Perlehøne-champignon Ulvshale Skov 1997 VU Løvskove og krat på muldbund, ofte i skovbryn og 

på mindre skrænter nær kysten. 

Tomentella lateritia Ulvshale Skov 1968 VU Vokser som nedbryder på træ, der har vokset på 

kalk. 

Fyrre-ildporesvamp Ulvshale Skov 1997 VU Gamle levende fyrretræer i landets østlige dele. 

Orange åresvamp Ulvshale Skov 1997 VU Vokser som nedbryder på råddent ved eller direkte 

på jord i kalkrige løvskove. 
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Psathyrella spintrigeroides Ulvshale Skov 2009 VU Den lever som nedbryder og er bl.a. fundet meget 

gamle stammer af bøg, der havde vokset på 

kalkpræget bund. 

Finskællet skælhat Ulvshale Skov 1956-

2009 

VU Nedbryder på løvtræ, den er mest fundet på eg, 

men også på røn og endda på flis. 

Stivhåret skærmhat Ulvshale 1936 VU Nedbryder på træ og jord i løvskove med 

naturskovs præg. 

Vinter-stilkbovist Ulvshale 

Nordstrand 

1943-

2013 

VU Kalkpræget sand i grønklitter, grusgrave, overdrev 

og lignende. 

Liden stjernebold Ulvshale 

Nordstrand 

1978 VU Grønklitter og på tørre sandede overdrev. 

Ruslæder-vokshat Ulvshale 

Nordstrand 

Nyere 

fund 

VU Overdrev 

Brusk-bævretop Ulvshale Skov 1974 VU Findes på forholdsvis nylig dødt ved af løvtræer, 

især tykke grene og stammer. 

Lak-skørhat Ulvshale Skov 1986 VU Vokser på sur og fugtig bund under gran 

Puklet skørhat Ulvshale Skov 1936 VU Vokser under fyr på sandet, oftest kystnær bund. 

Ruskællet rødblad Ulvshale Skov 1936 VU Vokser på overdrev og heder, både på sur og sandet 

bund og på kalkbund. 

Sortrandet skærmhat Ulvshale Skov 1974 VU Vokser på gamle stubbe af nåletræer samt på sav 

smuldsdynger ved savværker o. lign. 

Tomentella umbrinospora Ulvshale Skov 2009 VU Naturskove med lang 

dødtvedskontinuitet. 

Jaapia ochroleuca Ulvshale Skov 1968 NT Dødt ved af både nåle- og løvtræer i fugtige 

miljøer. 

Krybende blødporesvamp Ulvshale Skov 1974 NT Findes på næringsrig muldbund i løvskove. 

Bred jordtunge Ulvshale 

Nordstrand 

2011 NT Vokser på artsrige gene 

kalkprægede overdrev, men kan også vokse i græs i 

skove og krat. 

Kastanie-kammerrørhat Ulvshale  1936-

1974 

NT Danner ektomykorhiza især med bøg, men er også 

fundet på poppel, pil og lind. Den 

vokser i løvskove. 

Elle-skørhat Ulvshale Skov 2013 NT Vokser under rødel i ellemoser. 

Grovfibret trævlhat Ulvshale  1956 NT Vokser under løvtræer på kalkbund. 

Bitter vokshat Ulvshale Skov 1968 NT Vokser på overdrev og i krat på kalkbund, 

undertiden også i skove. 

Svovl-åresvamp Ulvshale Skov 1997 NT Dødt ved i fugtige skovmoser og ellesumpe. 

Tandet naftalin skind Ulvshale 1968 NT Vokser på løvtræ, langt overvejende eg. 

 

Sommerfugle: 

Art Lokalitet Fundet Status Habitatkrav 

Sortplettet blåfugl Ulvshale 1940-

1951 

CR Forekommer på heder, klitheder og tørre overdrev.  

Timiankøllesværmer Ulvshale - CR Heder og tørre, let afgræssede overdrev. 

Markperlemorsommerfugl Ulvshale 1995 EN Den findes på flere typer åbne, blomsterrige 

levesteder, og trives bedst og findes i størst antal på 

ugødede, overdrevslignende lokaliteter, men også 

på enge, i skovlysninger og skovbryn. 

Ringspinder Ulvshale 1996-

1997 

EN Frugtplantager, haver, levende hegn, skovbryn og 

kratbevoksning langs kysten.  

Skærmugle Ulvshale 1995 EN Åbne naturtyper eller i lysåben skov.  
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Eilema pygmaeola Ulvshale 2000-

2011 

EN Soleksponerede habitater som heder og overdrev 

eller meget åben skov på sandbund med 

jordboende laver. 

Kejserkåbe Ulvshale 

Skov 

2000-

2011 

EN Skove med violer og adgang til blomsterrige 

lysninger. 

Argusblåfugl Heden 2009 VU Heder og tilgroede klitter med hedelignende 

vegetation. Arten er knyttet til hedelyng og i 

mindre grad til klokkelyng. Den findes kun hvor 

vegetationen er ganske lav og sparsom, fx som 

følge af græsning eller anden forstyrrelse, og hvor 

lyngen er frisk fremspirende.  

Spættet bredpande Ulvshale 1995-

2014 

VU Overdrev, heder, vedvarende udyrkede arealer og 

blomsterrige enge og skovlysninger. 

Grøn køllesværmer Ulvshale 2006-

2014 

VU Overdrev og enge, gerne let afgræssede, hvor der 

vokser rigeligt med blomster og syre. 

Malurt-hætteugle Ulvshale 1996 VU Findes ved vejkanter, markhegn, gamle grusgrave, 

strandoverdrev og lignende steder.  

Isblåfugl Ulvshale 2011 NT Enge, overdrev, skovlysninger og langs skovveje, 

hvor larvens værtsplante musevikke vokser. 

Gulhale Ulvshale 2006-

2010 

NT kratbevoksede heder, overdrev, kystskrænter, 

skovbryn m.v 

Brun bjørn Ulvshale Siden 

2000 

NT Findes på åbne levesteder som grøftekanter, heder 

og overdrev, hvor larven lever på forskellige 

urteagtige planter. 

Moselavspinder Horsnæs - NT Lokaliteter med gammel tagrørsump. 

Evighedsblomstpragtugle Ulvshale 2013 NT Tørre overdrev og heder, hvor værtsplanten gul 

evighedsblomst vokser. 

Dæmringsugle  Ulvshale 1990 NT Findes hovedsagelig på halvtørre strandoverdrev 

og - enge langs kysterne.  

Pelosia obtusa Ulvshale 2000-

2011 

NT Kræver ældre bestande af tagrør i strandsumpe og 

strandenge, er arten følsom for intensiv afgræsning 

af tagrørsskove. 

Hvid admiral Ulvshale 

Skov 

2000-

2011 

NT Lysåbne skove af især eg og skovfyr med gode 

bevoksninger af alm. Eller dunet gedeblad. 

Foranderlig blåfugl Ulvshale 

Hede 

2000-

2011 

NT Heder, moser og lyse skove på morbund. 

Egekarmin Ulvshale 2000-

2011 

NT Lyse gamle egeskove, egekrat og løvskov med eg. 

Ege-ordensbånd Ulvshale 

Skov 

2000-

2011 

NT Lyse gamle egeskove, egekrat og løvskov med eg. 

Rørborer Horsnæs, 

rørsump på 

vestsiden 

af Ulvshale 

2000-

2011 

R 

(rødliste 

1997) 

Rørboreren findes meget lokalt i tagrørsumpe langs 

kysterne.  

Strandmældedværgmåler Ulvshale 1987 R 

(rødliste 

1997) 

Tørre og varme steder nær kysten, evt. i haver og 

på udyrkede marker nær kysten, hvor larvens 

værtsplanter melde og gåsefod vokser rigeligt. 
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Biller: 
Art Lokalitet Fundet Status Habitatkrav 

Sort fløjlsløber Før 1900 Ulvshale 

overdrev 

RE Meget fugtig, åben eller let skygget bund i 

næringsrige moser og langs bredder af næringsrige 

damme og søer. 

Klitsandløber 2001 umiddelbart 

syd for 

campingplads

en 

EN Åben, tør sandbund med sparsom vegetation; især 

ved kysterne i klitter og på strandoverdrev, i 

vegetation af hjælme, markbynke, sandskæg m.v. 

Overdrevsløber 1978 Ulvshale EN Åben, leret eller sandet bund. Udyrkede arealer som 

overdrev og lignende, også i lysåben skov. 

Sortløber 2002 Umiddelbart 

syd for 

campingplads

en 

EN Tør grus- eller sandbund, der ofte er blandet op med 

ler eller kalk. 

Klitguldbille 2015 Mågenakken EN Klitter, på overdrev og strandenge. 

Kort ovalløber 1998 Ulvshale VU Åben, tør sand- eller kridtblandet bund. 

Grålig markløber 2014 Ulvshale VU Åben, tør, sandet eller gruset bund.  

Matsort kvikløber 2005 Ulvshale VU Fugtig, skygget, næringsrig bund ved ferskvand, i 

moser, i sumpvegetation ved næringsrige søer og i 

skovsumpe.  

Pragtsumpløber  Ulvshale NT Fugtig, muldrig, lerblandet bund i lysåbne kær, især i 

lysåben sumpskov, bl.a. i ellesumpe; gerne på 

overgangen til åben eng- eller mosebund.  

Markskarnbasse  Ulvshale NT Åben, især sandet jord, både på græsmarker, 

overdrev og heder. Den lever i gødning, især 

kogødning. 

Orangebrystet solbille 2002 Ulvshale NT Mere eller mindre fugtige enge, både ferske og 

saltpåvirkede.  

Klitsandspringer   NT klitter nær havet 

Kompostmøgbille  Mågenakken NT på overdrev, i åbne skove og skovbryn, i parker, 

langs marker og på ruderatpladser samt på engbund. 

Den lever i henfaldende plantedele, i staldkompost 

og i gammel gødning. 

 

  

http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Tvaer-funk/3_fdc_bio/projekter/iframeredlist/data.asp?ID=147&gruppeID=
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Bilag B: Bilag IV-arter på Ulvshale 

 Dværgflagermus  Sydflagermus  

 Markfirben  Springfrø  

 Spidssnudet frø  Grønbroget tudse  

 Strandtudse  Stor vandsalamander  

 Stor kærguldsmed    
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Bilag C: Skovkort over Ulvshale 
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Bilag D: Biodiversitetskort, arssscore + proxyscore 

 



Bilag E: Kort over habitatnaturtyper på Ulvshale 

 


