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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  
 

Disse naturmål omhandler en række lysåbne arealer i Soldaterskoven, herunder et 27,6 ha 
stort græsningsareal med overdrev, krat og skov, samt 20 ha slettearealer. Arealerne er 
omfattet af 2 forpagtningsaftaler, for hhv. græsningsarealet og slettearealet. I den 
sydøstlige del af Soldaterskoven er der i 2019 lavet skovrejsning på ca. 45 ha, hvorpå nogle 
af slettearealerne ligger. 

 
Billede 1: Den sydlige del af det store overdrevsareal 
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Kort 1: Oversigtskort over de lysåbne arealer i Soldaterskoven 
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Tilstand  
 

På græsningsarealerne er en række beskyttede naturtyper såsom mose og sø, men 
hovedsageligt overdrev. Græsningsarealet har en HøjNaturVærdi score (HNV) mellem 3 og 
7, hvoraf størstedelen af arealet har en HNV-score på 4-5. På græsningsarealerne sker der 
en tilgroning med vedplanter, som følge af den naturlige succession. Denne tilgroning 
forsøges bremset ved hjælp af afgræsning, men græsning kan ikke bremse tilgroningen 
fuldt. Derfor vil der løbende være et behov for foretage rydninger af forskellig grad. 
 
På slettearealerne er der flere §3 beskyttede søer, hvoraf to søer på det sydlige sletteareal er 
blevet gravet i vinteren 2016-2017, mens yderligere to søer på skovrejsningsarealet 
oprenses og udvides i vinteren 2020-2021. Vegetationen på slettearealerne består i høj 
grad af græs. På nær slettearealet nord for Tved, hvor der vil blive foretaget tilrettelagt 
afpudsning, der i højere grad tilgodeser bredbladede urter. Denne form for slåning er ny på 
arealet, og udviklingen i vegetationen forventes at ændre sig betydeligt. 

 

Særlige forhold 
 
Soldaterskoven er en ung skov plantet i 1929 og frem. Den ligger på gammelt 
militærområde, hvor tyskerne først har haft zeppelinbase, og Tønder Kaserne senere han 
havde øvelsesområde. Der er derfor flere spor og rester af militærets tilknytning til området. 
Det store overdrev, der nu afgræsses, er f.eks. blevet brugt som håndgranatbane. I kanten af 
det store overdrev ligger desuden en ammunitionsbunker. 
 
Soldaterskoven ligger nær Tønder by, og bruges derfor af mange grupper. I skoven er der 
derfor både vandreruter, rideruter og MTB-stier som der skal tages hensyn til. 
 

Formålet med naturforvaltningen på arealet 
 

Der er særligt fokus på forvaltningen og udviklingen af naturindholdet på 
græsningsarealerne, da potentialet er størst her. Overdrevet skal holdes lysåbent, samtidig 
med at en dækningsgrad af vedplanter, især tjørn, på 10-15 % er ønsket. På overdrevet 
findes forholdsvis store forekomster af nogle karakteristiske arter, som skal fremmes 
yderligere. Disse arter er planterne djævelsbid, håret høgeurt og maj gøgeurt. Når disse 
planter trives, så vurderes det at den øvrige overdrevsflora også vil blive fremmet, ligesom 
tilknyttede dagsommerfugle og andre insekter også vil gå frem. Der er desuden fokus på at 
bevare og udvikle strukturer såsom engmyretuer og anden variation i topografien. 
Landskabsudtrykket med spredte vedplanter, især tjørn, skal bevares, ligesom overgangen 
mellem krat, skov og det åbne landskab skal være bredere og mere jævn. 
 
Formålet med forvaltningen af slettearealerne er at bibeholde arealerne som lysåbne, 
samtidig med at der fjernes næring ved hjælp af høslæt. På et af de lysåbne arealer i den 
sydlige ende af skoven (Sletteområde A), bliver vegetationen nulstillet ved pløjning, og 
forvaltes efterfølgende med afpudsning i ca. 20-30 cm højde. Formålet med at afpudse 
arealet i 20-30 cm højde er at tilgodese de bredbladede urter, som ikke tåler at blive klippet 
for lavt, og desuden at forhindre græsser i at blomstre. Den høje afpudsning foretages i 
maj, inden sommerblomstringen går i gang, og igen i slut september efter blomstring.  
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Dele af græsningsarealet syd for Hangaren ejes af Tønder Kommune, og det kan i perioder 
være nødvendigt at frahegne arealet hvis Tønder Kommune skal bruge det til et 
arrangement. 
 

 

Fokusarter og/eller struktur  
 

 
Billede 2: Djævelsbid. Foto: Mads Ø. Brun 

 
Billede 3: Håret høgeurt. Foto: Mads Ø. Brun 

Djævelsbid er meget udbredt på det lille 

overdrev øst for Ringvej, og findes spredt på de 

resterende lysåbne arealer på overdrevet. Planten 

er afhængig af at arealerne fremstår lysåbne, og 

vil forsvinde ved tilgroning. 

Håret høgeurt findes spredt på de tørre dele 

af de lysåbne arealer. Håret høgeurt har en bred 

økologisk amplitude, hvilket betyder at den kan 

vokse mange steder. Den kræver dog altid åben 

og lav vegetation, som også er et krav fra mange 

af de mere sjældne og ønskede arter på 

området.  
Djævelsbid blomstrer sent og er en vigtig 

fødekilde for diverse bier, humlebier, 

sommerfugle og svirrefluer. 

Håret høgeurt er en lav plante og findes kun 

hvor den resterende vegetation ikke er for høj. 

På de tørre arealer, kan den derfor være en god 

indikator for at arealet er tilstrækkeligt lysåbent  
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Billede 4: Maj gøgeurt. Foto: Miljøstyrelsen 

Maj gøgeurt er blevet fundet et par steder på de mere fugtige partier på arealet med 
karakter af eng, nærmere bestemt i den sydlige ende af det store overdrev, syd for 
hangaren, samt i den nordlige ende af det store overdrev. Planten vokser på arealer 
påvirket af kalkholdigt grundvand, og den er afhængig af at arealerne fremstår lysåbne. 
Maj gøgeurt har samme krav til sit voksested som mange andre sjældne og ønskede arter. 
Det kan derfor forventes at mange andre ønskede arter også vil fremmes, hvis maj gøgeurt 
går frem i området. Maj gøgeurt er fredet. 

 
Billede 5: Spredte buske af især tjørn. Foto: Mads Ø. Brun 

Spredte buske er en ønsket struktur på de lysåbne arealer. De forekommer flere steder 
på overdrevene. Nogle steder dækker buskene en for stor en del af arealet. På overdrevene 
ønskes en dækningsgrad af vedplanter på 10-15 %. 
Buskene er levested for mange fugle, herunder rødrygget tornskade, og de er ofte en god 
nektarkilde i foråret. Buskenes tilstedeværelse skaber desuden varierede fysiske forhold, og 
giver bl.a. læ til glæde for mange insekter. 
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Billede 6: Overgangszone mellem krat og de lysåbne arealer. Foto: Mads Ø. Brun 

Overgangszoner mellem krat og de lysåbne arealer er en vigtig struktur i området, som 
forekommer, hvor græsning kombineres med eller går op mod krat og skov.  
Ligesom spredte buske, er overgangszonerne levested for mange fugle. Overgangszonerne 
består ofte af mange forskellige arter vedplanter, der hver for sig er levested for en række 
arter. Der er derfor ofte høj biodiversitet i disse overgangszoner. 
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Beskyttelse, arealudpegning og registreringer 
 

Lokalitet Naturværdi 

 

International 

beskyttelse 

National 

beskyttelse 

(NBL §3, 

fortidsminder 

mm.) 

Fredning 

og/eller 

reservat 

Græsningsareal Lokal 

bioscore: 

1-8. 

Hovedsageligt 

1-4.  

I mindre 

områder 4-8. 

Natura 2000:  

Ikke Natura 2000 

 

§3 beskyttet 

overdrev og 

mose. 

Ruiner af 

Zeppelinbasen 

Tønder, m. 

bunker, 

skyttegrave, 

bombekratere 

mm. 

Ingen 

HNV: 

3-7 

Hovedsageligt 

4-5. 

Bilag IV: 

Ingen registreret 

Slettearealer Lokal 

bioscore: 

1-2. 

 

Natura 2000  

Ikke Natura 2000 

§3 beskyttede 

søer. 

Ingen 

HNV: 

2-6. 

Hovedsageligt 

3 

Bilag IV: 

Ingen registreret 

 

 
 

Driftshistorie  
 
Det vides ikke præcist hvor længe arealerne har været lysåbne, men størstedelen af arealerne har i 

hvert fald været lysåbne siden tyskerne i 1. verdenskrig brugte området som militærbase.  
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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 

 

 

Ovedrevene 

 

 

0,5 – 0,7 

SK/ha 

Ekstensive 

kvæg- 

eller 

hesteracer 

Nej Sommer Jævnlig rydning af 

vedplanter. 

Evt. slåning af 

områder med 

meget lysesiv. 

Sommerpause 

og/eller 

foldstyring vil 

blive anvendt om 

nødvendigt. 

Sletteareal B 

 

 

    Slet foretages efter 

15. juli. 

Sletteareal A     Arealet nulstilles 

ved en pløjning og 

drives 

efterfølgende ved 

afpudsning i ca. 

20-30 cm højde i 

april og september 
 

 

 
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 

 

 

Djævelsbid 7    

Gyldenris, almindelig 4    

Tormentil 6    

Blåmunke 4    

Hedelyng 4    

Visse, engelsk 5    

roblemart 

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) 
 

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?  

  

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 vedlagte bilag 

Kort  
 

 

 

 
 

Løbende notater om arealer og dyrehold  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


