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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 2000-

plejeplaner og fredningskendelser. 

 

Lokalitet  
 

Statens areal i Gl. Frederikskog i Tøndermarsken (ca. 180 ha). Området er delt i flere 

forvaltningsenheder (græsningsfenner), svarende til 4 såkaldte ”storfenner” (25-48 ha), som er 

hegnet, og yderligere to græsningsområder, som ikke er hegnet, men omgivet af skelgrøfter. Gl. 

Frederikskog har ligesom den øvrige tøndermarsk et vidt forgrenet netværk af be- og 

afvandingskanaler og grøfter, samt grøblerender på engene. 
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Selvom driften med græsning i GL. Frederikskog foregår i seks forskellige græsningsenheder, så 

behandles området under et i Naturmålet, da formålet er enslydende. 

 

 

 
Oversigtskort, hvor statens areal i Gl. Frederikskog er markeret med rødt. 

 

Formålet med naturforvaltningen på arealet 
 

Formålet med driften af statens arealer i Gl. Frederikskog er at bevare nuværende fuglebestande i et 

af Tøndermarskens kerneområder for fugle, og fremme disse yderligere, med et særligt fokus på 

ynglende engfugle, såsom stor kobbersneppe, rødben og vibe. Området skal samtidigt bevare sine 

kvaliteter som fourageringsområde for gæs og ænder, samt rovfugle såsom hedehøg. 

 

For at fremme forholdene for engfugle i området arbejdes på engene med styret afgræsning 

(hovedsageligt med kreaturer), relativ lav vegetation med tuer og tilbageholdelse af vand i 

grøblerender, højere vandstand i skelgrøfter, tilgængelige bredzoner, samt bekæmpelse af ræv og 

mårhund. 

 

 

Storfenne I  

48 ha 

Storfenne II 

35 ha 

Storfenne III 

24,5 ha 

Storfenne IV 

25 ha 

NV for  

Nørremølle, 10 ha 

SØ for Nørremølle 

10,5 ha 
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Tilstand  
 

Området i Gl. Frederikskog har været græsset i en meget lang periode, og blev med vedtagelsen af 

tøndermarskloven i 1988 bundet til at ligge i vedvarende græs med græsning. 

Selve engene er ikke § 3 beskyttede, men skelgrøfter og kanaler er. 

 
 

Særlige forhold 
 
Området er underlagt Tøndermarskloven, som sætter afgrænsede rammer for forvaltningen i 

området, fx hvad angår hydrologi. 

 

Tøndermarsken er et af Danmarks største engområder, og nyder stor bevågenhed blandt fuglefolk. 

 
 

Fokusarter og/eller struktur  
 

 

 
Foto: Henrik Haaning, Avifauna Consult 

 

 
Foto:  

Stor kobbersneppe 

Stor kobbersneppe har sit kerneområde i Gl. 

Frederikskog (83 par i 2018), og har bevaret 

en god bestand på statens arealer.  

Arten er rødlistet, det er en nøgleart på 

arealet, og den kommer på 

udpegningsgrundlaget for 

Fuglebeskyttelsesområde F60 fra 2021. Det er 

erfaringen fra andre engfuglelokaliteter, at 

når stor kobbersneppe har en god bestand, så 

er området velegnet til mange andre engfugle. 

Rødben 

Rødben har ligeledes et kerneområde i Gl. 

Frederikskog, og er en af de engfugle, som skal 

fremmes. Det er en mere almindelig engfugl, men 

er sammen med viben helt afgørende i forsvaret 

mod flyvende rovfugle, og det er derfor en art, som 

indikerer god tilstand for engfugle. 
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Foto fra Beltringharder Koog, Tyskland 

 
Styret afgræsning 

Afgræsning styres til fordel for ynglende 

engfugle, med senere udbinding om foråret, 

så fuglereder ikke trampes af kreaturerne, og 

fremme af tuestruktur på engene, så der er 

skjul til anlæg af reder. 

Engfuglevenligt vandregime 

Grøblerender lukkes, så de holder på vandet. Der 

skal holdes på vintervandet, etableres højere 

vandstand i skelgrøfter april-juni, og om muligt 

flade anlæg ned mod udvalgte skelgrøfter til fordel 

for vadefugle og deres ungers fødesøgning. Små 

søer på engene bevares både til fordel for fugle og 

padder. 
  

 
 

Beskyttelse, arealudpegning og registreringer 
 

Lokalitet Naturværdi 

 

International 

beskyttelse 

National 

beskyttelse 

(NBL §3, 

fortidsminder 

mm.) 

Fredning 

og/eller 

reservat 

Gl. 

frederikskog, 

statens areal 

Lokal 

bioscore: 

 

Max 10. 

Natura 2000:  

Nr. 89, 

Fuglebeskyttelsesområde 

nr. 60. 

Der er 28 fuglearter på 

udpegningsgrundlaget. 

En væsentlig del af 

trækfuglene i form af 

gæs, ænder og rovfugle 

findes i området. Kun få 

ynglefugle på 

udpegningsgrundlaget 

findes her. Stor 

kobbersneppe kommer 

med fra næste 

planperiode. 

Kun kanaler og 

skelgrøfter er § 

3 beskyttede. 

 

Omfattet af 

tøndermarskloven, 

som træder i 

stedet for en 

fredning af 

området. 
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HNV: 

 

HNV 4-9. 

Bilag IV: 

 

Data ukendt 

 

 
 

Driftshistorie  
 
Arealerne i Gl. Frederikskog har været græsset kontinuerligt gennem årtier (måske århundreder, 

siden inddigning i 1861) med hovedsageligt kvæg og nogle steder får. Det er inddiget marskjord, som 

er naturligt næringsrigt, noget af det tungeste lerjord i Danmark (klæg). 

 
 
 

Forvaltningstiltag (indtastes i forpagtningsdatabase)  
 

 

 

Lokalitet 

 
Græsnings-

tryk 

SK/ha 

 

 

Dyre-

racer 

 

 

Tilskuds

-

fordring 

ja/nej -

lokalitet 

Tidspunkt for 

indsats 

ved udbinding 

brug: sommer, 

vinter, 

helårsgræsning 

Andre 

indsatser 

brand, rydning, 

slæt, 

vandstandsforhol

d 

 

Gl. 

Frederiksko

g 

 

4 storfenner 

25-48 ha og 

to arealer 

på hver ca. 

10 ha. 

 

 

Varierer en lille 

grad mellem 

græsningsareale

r. Som 

udgangspunkt: 

 

0,5-0,6 SK/ha 

fra primo eller 

medio maj til 

medio juni. 

Derefter 1,0-1,2 

SK/ha til 

oktober. 

På de 10,5 ha SØ 

for Nørremølle 

er der på den 

øverste halvdel 

af arealet først 

udbinding 

medio juni. 

Kvæg 

 

(på 

Nørremøll

e SØ kan 

der være 

får) 

Nej. Sommergræsnin

g. 

Reduceret 

græsningstryk 

først på 

sæsonen, som 

øges efter den 

kritiske del af 

fuglenes 

ynglesæson. 

De sidste 

overgange m.m. 

etableres ultimo 

2020 i 

forbindelse med 

etablering af de 

sidste to 

storfenner. 

 

Tønder 

kommune er 

ansøgt om at 

hæve 

vandstanden i 

området, dvs. 

holder mere på 

vintervandet og 

øge vandstanden 

i skelgrøfter 

april-juni. 

Derudover at 

etablere flade 

anlæg ned mod 

udvalgte 

skelgrøfter. 
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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 Beskrivelse 
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?  

  

 
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 

 

 

Indsæt arter med score 

fra 4-7 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  problemart 

https://mst.dk/media/114434/tekniskanvisningtilfeltregistrering.pdf
https://www.dmu.dk/Pub/FR599_2udgave.pdf
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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 
 

 
 

 

 

Bilag 
 

 

Kort  
 

Ingen yderligere kort. 

 
 

Løbende notater om arealer og dyrehold  
 
Der benyttes indberetningsskema af dyreudbinding og græsningstryk. 

 
 
 
 
 
 

 
 


