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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  
 
Hegn på Troldkærvej. Ca. 8 ha. 
Beliggende syd for Råbjerg Plantage og vest for Troldkærvej. 
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Varieret vegetationshøjder og blomstrende Djævelsbid. 
 

 
Hegn (gul linje), Naturstyrelsens arealer (rød linje) 
 
 

Formålet med naturforvaltningen på arealet 
 
• Fortsat udvikling af eng, overdrev og vandhul fra tidligere omlagt areal. 

 
• Habitatnaturtyper (natura 2000 udpegningsgrundlag) i gunstig tilstand. 

 
• Hedepletvinge (udpegningsgrundlag) i gunstig udvikling dog plads til naturlige 

bestandssvingninger. 
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Tilstand  
 
Arealet vurderes til at være i god tilstand og udvikling.  Dækkende data er dog ikke endnu i de 
relevante datasamlinger, men er på vej. 
 

 

Særlige forhold 
 
Dele af arealet kan være meget vådt i perioder, men den centrale græsningssæson har ikke være 
påvirket. 
 
Mindre fra hegning (fx ½ ha) kan evt. i perioder være nødvendigt for at sikre Hedepletvinge i 
vanskelige perioder. Det har endnu ikke været nødvendigt. 
 
 

 
 

Fokusarter og/eller struktur  

 
 

 
Art: Hedepletvinge (EN) 
Pæn bestand på arealet 
Kilde: Naturstyrelsen, 
Miljøstyrelsen og Århus 
Universitet 
Arten betragtes som nøgleart for 
truede sommerfugle der kræver 
ekstensiv afgræsning. Den er 
rødlisten som truet (EN), 
artsfredet og del af 
udpegningsgrundlaget for 
habitatområdet. 

 
 

• En varieret vegetationshøjde og blomsterrige arealer til sommerfugle og andre insekter. 
 

• God udvikling i vandhullets bredvegetation (primært Strandbo). 
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Struktur: Blomsterrig eng. 
Udviklet på arealet 
Er vigtige for biodiversiteten 
flere fredede orkideer, bla den 
rødlistede Bakke-Gøgelilje 
(NT) og en række insekter og 
flere rødlistede sommerfugle. 
Steppegræshoppe og labyrint 
edderkop ynder 
åbenvegetation hvor som og 
varme kommer helt ned i 
bunden af vegetationen. 

 
 

Struktur: Vandhuller med 
græsning på bredden 
Ved et vandhul på arealet. 
Forbedre muligheden for en 
række vandplanter der ellers 
udkonkurreres af dunhammer og 
tagrør. Fx den rødlistede Strandbo 
(NT). En fordel for ynglende 
padder da det lave vand ikke 
skygges af høje planter og derfor 
kan opvarmes af solen. 
Sommerfugle drikke af de våde 
sand på bredden 

Fot0 føler, er taget, skal findes! 

 
 
 

Beskyttelse, arealudpegning og registreringer 
 

Lokalitet Naturværdi 
 

International 
beskyttelse 

National 
beskyttelse 
(NBL §3, 
fortidsminder 
mm.) 

Fredning 
og/eller 
reservat 

 Lokal 
bioscore: 
12 

Natura 2000:  
Natura 2000 område 
nr 2. (både 
fuglebeskyttelses og 
habitatområde), kom 
med i en udvidelse i 
2019. 
 

Fersk eng, 
overdrev, hede 
 

Ingen 

HNV: 
6, men reelt 
højre pga 
manglende 
indtastning 

Bilag IV: 
Spidssnudet Frø yngler 
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Driftshistorie  
 
7 ha i hegnet har tidligere været opdyrket, omlagt og i omdrift. 0,5 ha i SØ hjørnet ved vandhul og 
fangefold har øjensynligt ikke været omlagt. Det samme gælder en stribe langs den nordlige 
hegnslinje, ca 0,35 ha, der er inddraget i hegnet ca 2015. 
 
1944 lufttfoto (flyfotoarkivet,dk): Fremstår som intakt klitlandskab, dog med grøft langs nuværende 
hegns sydside. 
 
1954 luftfoto. Viser opdyrkning af 0,65 ha i SV-hjørnet af arealet. 
 
1960/64 (flyfotoarkivet). Ca 6,5 ha opdyrket og i omdrift.  
 
1976 luftfoto (flyfotoarkivet.dk) viser at vandhullet er anlagt siden 1960/64 
 
1995 Naturstyrelsen erhverver arealet. NV hjørnet ryddes for opvækst af nåletræer, antageligt 
bjergfyr. 
 
Græsset med kvæg fra et tidspunkt mellem 1995 -  1999 og frem til ca. 2010 
 
Græsset med islandske heste siden ca 2011 og til nu. 
 
Enkelte år supplerende delvis slåning. 

 
 
 
 

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 
 

 
Troldkærvej 
 
 

Ca 0,5 sk/ha Heste 
eller 
kvæg 

nej Indtil frost Perioder med 
højvandstand 
efterår, vinter og 
forår 

 

 
 
 

 
Evt. Planteliste - indikator for naturtilstand  
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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?  

Ja/nej/delvis  

Er beskrevne målsætninger 
opnået? 

Ja/nej/delvis  
Er der nye trusler eller 
problematikker identificeret?  

Ja/nej Beskriv 

HNV eller bioscore stabil eller 
forbedret?  

Ja/nej  

Hvis Natura 2000, er 
naturtilstanden jfr. NOVANA 
afrapporteringen forbedret?  

Hvis relevant  

Skal arealets målsætning eller 
virkemidler revideres?  

Ja/nej  

Er nye sjældne eller beskyttede 
arter registreret på arealet?  

Ja/nej Hvis ja hvilke 

I hvilket omfang er indikatorer 
for god naturtilstand tilstede? 

Eksempelvis bar jord, tuer, 
mos, krat, naturlig hydrologi 
mv.  

 

Er forvaltningstiltag beskrevet i 
naturmål revideret efter 
udbudsrunden? 
 

Ja/nej  

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): pt ingen 
registreret. Arter angivet med (NT) er næsten truedet i rødliste 2019. 
 
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            
arter med score fra 4-7 

Score 
 
 

 Art 
arter med score fra 4-7 

Score 
 
 

Djævelsbid 7  Kær-dueurt 4 
Tormentil 6  Hare-star 4 
Strandbo (NT) 6  Kær-ranunkel 4 
Bakke-gøgelilje (NT) 6  Almindelig sumpstrå 4 
Mose-Troldurt 6  Hirse-star 4 
Eng-viol 5  Krybende pil 4 
Plettet-Gøgeurt 5  Musehale 4 
Kødfarvet-Gøgeurt 5  Håret Høgeurt 4 
Purpur-Gøgeurt 5  Almindelig Kællingetand 4 
Klokkelyng 5  Pille-Star 4 
Almindelig star 4  Mose-Pors 4 
Vandnavle 4  Vellugtende Gulaks 4 
Kær-Snerre 4  Hedelyng 4 

 

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

Kort  
 

Se oversigtskort under ”lokalitet” 
 
Kort kan udarbejdes i forpagtningsdatabasen og kan inkludere: 
• Opmærksomhedspunkter og lokaliteter for fokusarter hvis relevant. 
• HNV kort 
Evt.: 
•  Infrastuktur og hegn, ortofoto, afd. nummer med indsat oversigtskort  
• Udpegninger (Natura 2000- kortlagte habitatnaturtyper, levesteder, § 3 naturtyper, 

fredning mm)  
Skabeloner udarbejdet af Natur findes her: 

 
 
 

Løbende notater om arealer og dyrehold  
 

Beskrivelse af krav til forpagter/dyreholder om for eksempel årligt at rapportere aktivitet på 
arealet.  
Dynamisk log af aktiviteter. Her kan dyreholder/forpagters ønsker og udfordringer beskrives.  
Ved revision fokus på ændringer i forvaltningen.  
Benyt evt. indberetningsskema af dyreudbinding og græsningstryk 
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