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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
Lyngbos Hede ligger mellem Blåbjerg klitplantage og Henne Strand. Naturstyrelsens del af heden er
240 ha, den indhegnede og afgræssede del udgør 162 ha.

Naturstyrelsen • Førstballevej 2 • Gjøddinggård • 7183 Randbøl
Tlf. 72 54 30 00 • CVR 33157274 • EAN 5798009883186 • nst@nst.dk • www.nst.dk

Formålet med naturforvaltningen på arealet

Målet med plejen er at sikre egnede livsbetingelser for klithedens karakteristiske flora og
fauna. Specielt lægges der vægt på bevarelsen af hedelyng og blomstrende urter i
klitlavninger.
Plejen skal sikre:





En naturlig lav næringsstoftilstand.
Pletter med bar jord som spirebed for lyng, koloniseringsarealer for laver og mosser
samt levesteder for insekter og markfirben.
En uensartet alderssammensætning af hedelyng.
At tilgroning med træer og buske begrænses.

Tilstand
Naturtilstanden for Lundbos Hede er overvejende god og nogenlunde stabil, når
Basisanalyse 2022-2711 sammenlignes med anden kortlægningsrunde. Den mest udbredte
naturtype, klithede, er i moderat tilstand, bl.a. grundet relativt få positive arter. Der vurderes ikke at
være udbredte trusler mod områdets lysåbne naturtyper, der er generelt lav forekomst af invasive
arter og kun begyndende tilgroning. Klitlavningerne på heden er i god tilstand.
Heden er generelt i god plejetilstand, de store flader er dog ens-aldrende og ret homogene. Arealet
afgræsses med heste. Lyngheden vedligeholdes gennem cyklisk slåning/afbrænding.

Særlige forhold
Efter 2. verdenskrig blev området anvendt til bortsprængning af indsamlet tysk ammunition. Der kan
stadig være farlig ammunition på heden og det er forbudt at røre eventuelle ammunitionsrester.
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Fokusarter og/eller struktur
Hedelyng
Vidt udbredt
Nøgleart

Klokkeensian
Talrig
Paraplyart

Liden soldug
Talrig

Benbræk
Talrig
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Beskyttelse, arealudpegning og registreringer
Lokalitet

Naturværdi

International
beskyttelse

Lokal
bioscore:
12-15

Natura 2000:
nr. 83 Blåbjerg
Egekrat, Lyngbos Hede
og Hennegårds Klitter

National
beskyttelse
(NBL §3,
fortidsminder
mm.)
§ 3 hede

Fredning
og/eller
reservat

Lyngbos
Hede
”Ikke –
fredning”

2140 Klithede

2190 klitlavning
2130 Grå/grøn klit
HNV:
7-10

Bilag IV:
Markfirben

Driftshistorie
Kunstmaler Chresten Lundbo solgte i 1966 heden til staten. En servitut med det formål at bevare
heden blev tinglyst i forbindelse med handlen. Arealet anses ikke længere for at være
landskabsfredet.
I perioden 2002 til 2005 er heden plejet med EU-tilskud gennem LIFE-klithedeprojektet. En større
åben grøft gennem heden blev rørlagt for at stoppe afvandingen af heden.
Som opfølgning på Natura 2000-planen blev der fra 2011 og frem etableret afgræsning, og
gennemført tørveafskrælning samt afslåning af klitlavninger.
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Forvaltningstiltag (indtastes i forpagtningsdatabase)

Lokalitet

Græsningstryk
SK/ha

Dyreracer

Tilskudsfordring
ja/nej lokalitet

Lyngbo
Hede

<0,3 SK/ha

Hårdføre
heste
eller
kreaturer

Nej

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

Andre indsatser
brand, rydning,
slæt,
vandstandsforhold

Cyklisk
afbrænding og
slåning.

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)
Emne
Er beskrevne indsatser
gennemført?
Er beskrevne målsætninger
opnået?
Er der nye trusler eller
problematikker identificeret?
HNV eller bioscore stabil eller
forbedret?
Hvis Natura 2000, er
naturtilstanden jfr. NOVANA
afrapporteringen forbedret?
Skal arealets målsætning eller
virkemidler revideres?

Opnåelse

Beskrivelse

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?
Andet
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Bilag
Kort

Hegnets afgrænsning er angivet med rød streg
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Bioscore

HNV

Løbende notater om arealer og dyrehold
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