Naturmål
Høgdal
Lokalitet
Græsningsarealet er beliggende nord for Salten Skov, øst for Virklund og Them.
Hovedparten af det lysåbne areal er naturbeskyttet og meget artsrigt overdrev. Skoven er
særligt værdifuld skov med en stor andel gamle bøge, og meget dødt ved.
Græsningsarealet omfatter alt 10,6 ha, heraf ca. 4 ha skovbevokset.
Matrikel: 19a og 60 Salten By, Them i Silkeborg Kommune
Markblok nr.: 538218-43 og 538218-62
HNV-værdi: 8-11
Bioscore: 8-15

Formålet med naturforvaltningen på arealet
Formålet med naturplejen er at sikre botaniske hensyn, med mange blomstrende urter i
forår- og sommerperioden. Det vil medvirke til at skabe gode vilkår for sommerfugle og
andre insekter. Det er endvidere ønskeligt at skabe gode levevilkår for de gødningskrævende
insekter, og for den artsrige svampeflora på arealet. Græsningsarealet rummer større
skovbevoksede dele, og er rigt på randzoner i overgangen mellem det lysåbne og
skovbevoksede. En lang række arter er tilknyttet sådanne overgangszoner.
Der skal udføres en naturpleje der fremmer de artsrige plantesamfund, og fremmer
varierede strukturforhold i form af spredte, stikkende buske på overdrevene samt
tuedannelse og naturlig hydrologi i de lavereliggende dele.
Der er følgende succeskriterier for arealet:
- Sikring og om muligt forbedring af de lysåbne arealers naturindhold.
- En varieret struktur på arealet med myretuer og et vist indslag af stikkende buske.
- En glidende overgang mellem overdrevsarealerne og de skovbevoksede dele.
- En artsrig og varieret skovstruktur, særligt i de gamle bøgepartier og fugtige slugter
mod nordøst.

Tilstand
De lysåbne dele af arealet er i naturbeskyttelseslovens §3 beskyttet som overdrev. De er
botanisk set meget artsrige, med stor forekomst af rosetplanter og andre værdifulde arter.
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Der er veludviklede engmyretuer på store dele af arealet, særligt på den østlige del, og en
artsrig svampeflora.
Den righoldige overdrevsvegetation rummer arter som almindelig månerude, djævelsbid,
almindelig mælkeurt og blåhat, samt orkideerne bakke-gøgelilje og skov-gøgelilje, der begge
har rødlistestatus som ’næsten truede’. Endvidere forekommer overdrevets typiske buskarter
ene og engriflet hvidtjørn.
Arealet er levested for bilag IV-arten grøn kølleguldsmed.
Af rødlistede (truede og næsten truede) vokshatte kan nævnes gråviolet, stinkende,
tyndbladet, sortdugget og gulfodet-vokshat. Endvidere finde rødmende alfehat, der er kritisk
truet.
Skovpartiet mod nordøst er registreret som §25 skov, dvs. særligt værdifuld skov. Der er en
stor andel gamle bøgetræer, hvoraf mange er med hulheder og råd (>10/ha), og meget
liggende, dødt ved (>10/ha). I slugten løber et ureguleret vandløb. Der er bl.a. registreret
kambregne.
Arealet indgår ikke i Natura 2000-område eller fredning. Der er ikke kendskab til fredede
fund eller fortidsminder på arealet.
Plejetiltag
Forpagter skal sørge for, at arealet afgræsses med kvæg eller heste. Der ønskes et lavt
græsningstryk over en lang græsningssæson, og dyrene kan gå på arealet så længe som
vejret tillader det.
Dyrene må udbindes tidligt på foråret, og afgræsse arealet til sent efterår/tidlig vinter.
Udtrykket skal være en undergræsning i foråret og sommeren, og arealet skal være græsset i
bund ved afslutning på sæsonen.

Driftshistorie
Arealet har i en længere årrække været afgræsset ekstensivt med kreaturer. Tilbage i
1950’erne var en stor del af arealerne i omdrift.
I 2020 er en mindre del af det historiske værksted Høgdals marker inddraget i hegningen.
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Kort
Arealafgrænsning (det lille areal mod nordvest er ikke med):

Beskyttet natur, beskyttede vandløb og beskyttede sten- og jorddiger
(kort kan ikke genereres pt.)
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Biodiversitetsscore. Kortet viser hvilke lokale områder som er særligt værdifulde, fordi de
er levesteder eller potentielle levesteder for rødlistede arter.
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HNV. Områder med høj naturværdi.

Markblok

6

