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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  
 

Naturmålet omhandler Sdr. Farup Klæggrav med to fugleøer, samt de omkringliggende enge. De to 

fugleøer på i alt 1,28 ha afgræsses ikke. Engene umiddelbart rundt om klæggraven er under 

afgræsning og på engen nord for klæggraven bliver der taget høslæt. Omdriftsarealet nord for 

klæggraven samt engen hvorpå der har været taget høslæt, bliver fra 2021 taget med i en større 

hegning omkring klæggraven, så sammenlagt 11,48 ha fra 2021 bliver afgræsset af kreaturer. Sdr. 

Farup Klæggrav ligger umiddelbart syd for Kammerslusen ved Ribe, inden for havdiget. 
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Tilstand  
 

Klæggraven er beliggende i Natura 2000 område nr. 89, herunder i fuglebeskyttelsesområde F51, og 

der skal derfor arbejdes for at de relevante arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig 

bevaringsstatus. Området er derudover klassificeret som levested for rørhøg, rørdrum, fjordterne og 

klyde. Klæggraven og de omkringliggende enge er desuden beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 

som hhv. sø og eng. Et engareal nord for klæggraven har tidligere været drevet ved høslæt, men 

drives fremover ligeledes ved afgræsning med kreaturer. Det nordligste areal har til og med 2020 

været i omdrift, og vil fremover ligeledes blive drevet ved afgræsning med kreaturer. 

 

Særlige forhold 
 
Klæggraven ligger lige ved siden af fyldegraven/kanalen ud mod vejen op til havdiget. Fyldegraven 

bliver af og til oprenset, og adgangen til fyldegraven er bl.a. via engene. Det oprensede materiale 

aflægges på engene langs fyldegraven.  

Det er ikke muligt at afgræsse fugleøerne, da de ikke er landfaste, og derfor skal de årligt holdes 

lysåbne på anden vis, såsom ved slåning eller afbrænding. 

 
  

Formålet med naturforvaltningen på arealet 
 

Formålet med naturplejen ved Sdr. Farup Klæggrav er at fremme forholdene for rastende og 

ynglende kyst- og engfugle samt ligeledes at sikre gode forhold for trækkende og rastende fugle. Sdr. 

Farup Klæggrav indgår i Natura-2000 område nr. 89. Inden for området er det især fuglene på 

udpegningsgrundlager for fuglebeskyttelsesområde F51, som Naturstyrelsen Vadehavet har ansvar 

for at fremme, med henblik på at opnå gunstig bevaringsstatus for disse arter. Af de 14 arter på 

udpegningsgrundlaget, er de særlige fokusarter for dette område klyde og blåhals. Det er ydermere 

hensigten, at klæggraven og engene kan bruges som rastested bl.a. for andefugle. 

 

Målet for naturplejen er, at forekomsten af de udvalgte fokusarter stiger, at der kommer flere 

ynglefugle generelt, og at området i høj grad vil blive benyttet til ophold af trækkende og rastende 

fugle. 

 

Målet med naturplejen er desuden at fremme nogle udvalgte positive strukturer, der overordnet set 

gavner en bred mængde af kyst- og engfugle. De ferske enge skal fremstå afgræsset med en variation 

mellem tørre og våde arealer, samt en variation i græsningshøjden, foruden udbredt tuedannelse. 

Hvor kreaturerne kan komme ned til klæggraven, skal græsningen hjælpe med at bredderne ned 

mod søen fremstår åbne.  

 

Fugleøerne bliver ikke afgræsset, men det ønskes ligeledes, at disse holdes lysåbne enten ved slåning 

eller afbrænding. Det er særligt vedplanter der ikke ønskes på fugleøerne, da dette giver 

siddepladser til rovfugle og kragefugle, hvormed prædation på rederne på fugleøerne stiger. 

Generelt ønskes der dog en lav vegetation på øerne, særligt af hensyn til at klyde har mulighed for at 

benytte øerne til at yngle. Indsatsen fokuseres først og fremmest på den store sydlige fugle-ø. 
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Fokusarter og/eller struktur 
 

  
Klyde ses af og til i klæggraven. I hvilket 

omfang arten har ynglet i klæggraven vides 

ikke, men artens ynglesucces forventes at 

afhænge af at fugleøerne fremstår lysåbne og 

godt beskyttede mod ræv og mårhund. 

Blåhals er tidligere observeret i klæggraven, men 

det vides ikke med sikkerhed, i hvilket omfang den 

optræder nu. Artens markante fremgang siden 

årtusindskiftet, særligt i marsken, gør området til 

et oplagt yngleområde. 

 
Klyden er på udpegningsgrundlaget for 

fuglebeskyttelsesområde F51, og skal derfor 

beskyttes og bevares. Dette gøres ved at sikre 

græsning af bredzoner i klæggraven, og ved at 

sikre lav vegetation på fugleøerne. Ved at 

forbedre forholdende for klyde, forventes det 

at andre kyst- og engfugle også vil kunne 

indfinde sig. Klyden kan desuden være 

aggressiv over for rovfugle, og kan derfor 

indirekte beskytte øvrige ynglefugle i området. 

Blåhals er på udpegningsgrundlaget for 

fuglebeskyttelsesområde F51, og skal derfor 

beskyttes og bevares. Blåhals lever i et varieret 

landskab med en kombination af urtevegetation, 

kratbevoksning og mere åbne områder. 

Kombinationen af rørskoven ved klæggraven, den 

varierede eng, og nærheden til fyldegraven med 

rør- og kratbevoksning forventes derfor at fremme 

forekomsten af blåhals. 
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Andefugle, herunder særligt pibeand og skeand, benytter ofte klæggraven som rasteplads. Især når 

det er højvande og stormer fra vest, vil mange andefugle trække ind bag diget og bl.a. opholde sig i 

klæggraven.  

Der ses mange forskellige andefugle i klæggraven, og særligt pibeand og skeand optræder her i stort 

antal om efteråret og vinteren når det stormer. 

  
Vegetationen på engene omkring selve 

klæggraven er forholdsvis varierede, men 

forekomst af tuer er endnu ikke udpræget. 

Engen nord for klæggraven har været drevet 

med høslæt, og det nordligste areal har været i 

omdrift, hvorfor der hverken er varieret 

vegetation eller forekomst af tuer i disse 

områder. 

Nedbidte bredzoner findes flere steder i Sdr. 

Farup Klæggrav. Mange af bredzonerne er dog 

groet til i høje tagrør. Dette skyldes delvist at 

græsningstrykket ikke har været højt nok til at 

dyrene har haft behov for at æde af tagrørene. 

 

Varieret vegetation og tuer er en struktur, der 

giver forskellige fødesøgningsmuligheder for 

engfugle, foruden gode muligheder for 

redepladser. 

Nedbidte bredzoner er en meget vigtig struktur i 

området, idet bredzonen er et optimalt 

fødesøgningsområde særligt for engfugle, og ikke 

mindst deres unger. 

 
  



 

 

5 

Beskyttelse, arealudpegning og registreringer 
 

Lokalitet Naturværdi 

 

International 

beskyttelse 

National 

beskyttelse 

(NBL §3, 

fortidsminder 

mm.) 

Fredning 

og/eller 

reservat 

Sdr Farup 

Klæggrav 

Lokal 

bioscore: 

8-13. 

Natura 2000:  

Fuglebeskyttelsesområde 

F51. 

§3 beskyttet eng 

og sø. 

Ingen 

fortidsminder 

Ingen 

fredning. 

Ikke 

omfattet af 

reservat. 

HNV: 

4-9. 

Hovedsageligt 

8. 

Bilag IV: 

Ingen registreret 

 

 

Driftshistorie  
 
Sdr. Farup Klæggrav er en af de mange klæggrave langs diget, hvor man har gravet klæg til 

opbygning og reparation af selve havdiget mod vest. I forbindelse med gravearbejdet blev der ikke 

taget særlige naturmæssige hensyn. Det er mange år siden der er gravet klæg i klæggraven til 

reparation af diget, men i det seneste årti har der været en række anlægsarbejder for at forbedre 

forholdene for kyst- og engfugle. I 2012 blev dele af den sydøstlige bredzone jævnet ud, ligesom dele 

af den sydlige halvø især mod vest, også blev jævnet ud. Senest er der i 2018 lavet anlægsarbejde på 

begge fugleøer, hvor bredzoner blev jævnet ud og vanddybden mellem øerne og fastlandet blev øget 

ved opgravning af klæg. Dette gjorde fugleøerne bedre egnet til ynglested, idet bredzonerne blev 

gjort mere fuglevenlige, og øerne blev mere rævesikre. Desuden blev en bredzone på fastlandets 

østlige side jævnet ud. 

 

Det nordlige areal har været i omdrift indtil 2020, hvorefter det er medtaget i hegningen og 

fremover vil bliver afgræsset. 
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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, 

vandstandsforhold 

 

 

Engene 

 

 

1 - 1,2 SK/ha Kvæg Nej Sommer. 

Kreaturerne må 

ikke udbindes for 

tidligt (ca. 1 juni), 

og gerne af to 

omgange så 

græsningstrykket 

først stiger til 1,2 i 

midten af juni. 

De nordlige enge 

hegnes og 

afgræsses 

fremover sammen 

med de resterende 

enge. 

Afpudsning af 

lysesiv og tagrør 

foretages efter 

behov (tidligst i 

august). 

Fugleøerne 

 

 

    Fugleøerne holdes 

lysåbne ved 

slåning eller 

afbrænding. 

Indsatsen på 

fugleøerne 

fokuseres på den 

sydlige ø. Der skal 

være fokus på at 

bekæmpe gyvel på 

den sydlige ø, så 

den ikke overtager 

området. 
 

 

 
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 

 

 

Gyvel -1    

     

     
 

https://mst.dk/media/114434/tekniskanvisningtilfeltregistrering.pdf
https://www.dmu.dk/Pub/FR599_2udgave.pdf
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Evaluering (ved næste revision af forpagtningsaftale- max 5 år) 
 

 
  

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?  

  

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 
Ingen bilag vedlagt 

 

Kort  
 

 

 
 

Løbende notater om arealer og dyrehold  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


