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Formål med dokumentet ”Naturmål”
Formålet med forvaltning af arealet er at fremme og udvikle naturværdien og biodiversiteten,
samtidig med at friluftslivets muligheder sikres, samt at landskabselementer og kulturhistorie
bevares.
Naturmål:

udarbejdes med henblik på at styrke dialogen mellem Naturstyrelsen og arealets
forpagter/dyreholder.

beskriver hvad forpagterens/dyreholderens indsats skal bidrage til, således at
forpagter/dyreholder får indsigt i det konkrete formål med forvaltningen af arealet og derved
aktivt kan bidrage til at fremme arealets naturværdier.

tager udgangspunkts i de relevante planer for området herunder driftsplaner, Natura 2000plejeplaner og fredningskendelser.

Lokalitet
Arealet ligger syd for sommerhusområdet Hegnet på Holmsland.
Det hegnede areal er 16,5 ha
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Formålet med naturforvaltningen på arealet

Målet ned plejen er at sikre egnede livsbetingelser for naturtypernes karakteristiske flora og
fauna. Specielt lægges der vægt på bevarelsen af områdets specielle arter og på at mindske
udbredelsen af rynket rose.
Plejen skal sikre:




En heterogen vegetationsstruktur til gavn for de planter og dyr, der er knyttet til
naturtyperne.
At tilgroning med træer og buske begrænses.
At udbredelsen af tagrør og urter > 50 cm begrænses

Tilstand
Naturtilstanden er god for arealet. Dele af arealet er dog under tilgroning med vedplanter
og græs/urter > 50 cm.
Særlige forhold
Arealets varierede struktur er et resultat af sandflugt samt gravning af grus.
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Fokusarter og/eller struktur (indsæt 2-4 udvalgte -/+ arter. Evt. foto af
vegetationsstruktur ønsket/ikke ønsket)

Klit-vintergrøn
Findes på arealet.

Stor Skjaller
Findes på arealet.

Sjælden i Danmark. Kun observeret langs
Vestkysten.
Rødliste: LC

Almindelig i Danmark
Rødliste: NT
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Sumphullæbe
Findes på arealet

Rynket rose
Problemart på arealet

Relativt sjælden i Danmark, Rødliste: NT

Invasiv art.

Beskyttelse, arealudpegning og registreringer
Lokalitet

Naturværdi

International
beskyttelse

Lokal
bioscore:
5-15

Natura 2000:
Nr. 68 Ringkøbing
Fjord
Grå/grøn klit* (2130)
Havtornklit (2160)
Klithede* (2140)
Klitlavning (2190)
Bilag IV:
Sandsynligvis
markfirben, muligvis
strandtudse

HNV:
-11

National
beskyttelse
(NBL §3,
fortidsminder
mm.)
Hede (klithede)

Fredning
og/eller
reservat

Del af
Fredningen
af
Værnengene

Driftshistorie
Klithede. Der er gravet grus (ral) på arealet til først i 70’erne?
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Forvaltningstiltag (indtastes i forpagtningsdatabase)
Beskriv kort de fremadrettede indsatser i nedenstående tabel, og hvis nødvendigt supplerende tekst
før tabellen.
Lokalitet

Græsningstryk
SK/ha

Dyreracer

Tilskudsfordring
ja/nej lokalitet

Hegnet

0,3

Hårdføre
heste
eller
kreaturer

Nej

Tidspunkt
for indsats
ved udbinding
brug: sommer,
vinter,
helårsgræsning
Sommer

Andre indsatser
brand, rydning,
slæt,
vandstandsforhold

Nej

Evt. Planteliste - indikator for naturtilstand
Disse arter, som indikerer god naturtilstand på lysåbne naturtyper, er fundet på arealet (arter med
score mellem 4 og 7). Derudover findes følgende invasive og/eller problemarter (score -1).
Se appendiks 1 i Fredshavn et al (2012). Naturstyrelsens registreringsprojekt 2011-13.
https://mst.dk/media/114434/tekniskanvisningtilfeltregistrering.pdf og
Fredshavn, J.R. & Ejrnæs, R. (2007). Beregning af naturtilstand.
https://www.dmu.dk/Pub/FR599_2udgave.pdf
Art

Score

Art

Score

problemart
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Evaluering (ved næste revision af forpagtningsaftale- max 5 år)
Besigtigelse min én gang om året med fotos
Min én årlig notering af græsningstryk
Emne
Opnåelse
Er beskrevne indsatser
Ja/nej/delvis
gennemført?
Er beskrevne målsætninger
Ja/nej/delvis
opnået?
Er der nye trusler eller
Ja/nej
problematikker identificeret?
HNV eller bioscore stabil eller
Ja/nej
forbedret?
Hvis Natura 2000, er
Hvis relevant
naturtilstanden jfr. NOVANA
afrapporteringen forbedret?
Skal arealets målsætning eller
Ja/nej
virkemidler revideres?
Er nye sjældne eller beskyttede
arter registreret på arealet?
I hvilket omfang er indikatorer
for god naturtilstand tilstede?
Er forvaltningstiltag beskrevet i
naturmål revideret efter
udbudsrunden?

Ja/nej

Beskrivelse

Beskriv

Hvis ja hvilke

Eksempelvis bar jord, tuer,
mos, krat, naturlig hydrologi
mv.
Ja/nej

Andet
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Bilag
Kort

HNV kort
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Natura 2000

Løbende notater om arealer og dyrehold
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