Naturmålsplan
Navn på areal
Vedv. Græs Stenbjerg
Beliggende omkring nord for Ovesø
Varenummer: 36-0014
Skov: 20 Stenbjerg Plantage, vestlige
Afd+litra: 265 k

Formålet med naturplejen
Formålet med naturplejen ved Stenbjerg, er at tilgodese en naturpleje, der fremmer
artsrige urte- og plantesamfund, samt fremmer varierede strukturforhold i form af
f.eks. tuedannelse, naturlig hydrologi og varierende plantedække. Dette skaber
varierede leve- og vækstvilkår for flora og fauna, hvorved formålet med naturplejen
for arealet opnås.
For at opnå dette har Naturstyrelsen Thy fastsat følgende målsætninger for
naturplejen:
- Mængden af lyse- og knopsiv skal forsøge nedbringes
- Tilgroning af eng- og hedearealerne i græsser forsøges mindskes ved
afgræsning.
Naturstyrelsen Thy har følgende som succeskriterier for arealet:
- Forbedring af engarealerne ved øget bestand af urtevegetation.

Fokusarter
ingen

Beskrivelse af området (se i øvrigt kortbilag)
Arealet er 6,64 ha med §3 hede.
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Beskyttelse/arealudpegning/registreringer
Arealets HNV score er 1-7
Arealets biodiversitetsscore er 3-7
Driftshistorie
Forpagter skal årligt afrapportere aktivitet på arealet i henhold til vedlagte skema.
Plejetiltag
Naturplejen på arealet er bestående af en løbende drift med afgræsning af arealet.
Afgræsningsperioden er gældende fra 15. marts til 30. november i perioden 15. marts
til 31. august er der fastlagt et fast lavt græsningstryk på 0,5 storkreatur per hektar.
Forpagter må afgræsse med kreaturer og heste og gerne begge dele.

Særlige forhold
-

Evaluering
-
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Bilag
Planteliste
Henvis til https://naturdata.miljoeportal.dk/
Kort

Luftfoto fra 2018 med hegnslinje

Beskyttede natur efter Naturbeskyttelsesloven. Lilla: hede, grøn: eng
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Skema til årlig indberetning af dyr
Skema for græsning
Forpagter:
Areal:
Ha:
År

Udbinding

Hjemtagning

Art

Dato

Dato

Race

Antal dyr på areal
Ko med kalv

Ungdyr 1-2 år

Est. levende vægt
Tyr

Bemærkning

Kg
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