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Naturmål for hegn ved Lunken 
Dato for udarbejdelse: 30/9/2020 –  
Dato for gennemgang med forpagter: xx/xx 20xx 
Evt. Revision: (en tidligere version er nu rettet 9/12 2020, da det var en fejl er der ikke 
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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 ved Lunken (Søheden). I alt 3500 meter totrådet hegn omgiver 13 ha, fordelt på hhv 12,2 (A-
D) og 0,8 ha (E). 
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Tilstand  
 
 
Tilstanden af overdrevsarealerne må betegnes som meget høj, bla med forekomst af truede svampe 
som Purpur-Køllesvamp (EN), Knaldrød Vokshat (VU) og Skarlagen-Vokshat (VU), Tyndbladet-

 

 
 
Foto fra nord mod syd midt langs den nordlige hegnslinje. 
 

Formålet med naturforvaltningen på arealet 
 
 
Formålet med driften af de hegnede arealer ved Lunken er d 

- at sikre og styrke de eksisterende naturværdier, især omkring overdrev, vandløb og naturlig 
skov ved hjælp af græsning. 

- At udvide arealet med overdrev til tidligere dyrkede marker gennem afgræsning og evt. slet. 
- At græsning skal bidrage til bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo. 
- At arealet kan bruges rekreativt, særligt til naturformidling 
- At afprøve græsning i gamle urørt bøgeskov, her under vekselvirkning med det åbne land.    
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Vokshat (VU), Sortdugget Vokshat (NT) og Mel-Rødblad (VU), der alle er rødlistede, samt de 
fredede orkideer Plettet og Purpur-gøgeurt, samt Guldblomme (NT).  

 
Rødlisten viser risikoen for at uddø nationalt, mest truet blandt de truede er CR – kritisktruet, EN – 
truet, VU sårbar og mindst NT – næsten truet.  
 

Særlige forhold 
 
 
Med Naturskolen Lunken og UCN lokaler som nærmest nabo, samt Hærvejsrutens passage gennem 
hegnet påvirker den rekreative og formidlingsmæssige udnyttelse af arealet selvsagt græsningen i 
forhold til ikke at have opsøgende dyr. Der er flere stier og klaplåger, observationsskjul/fotoskjul, 
gangbro i hegnet. En shelterplads og naturlegeplads lige uden for hegnet og en ”satellit -shelterplads” 
i en frahegning midt i hegnet. 
 
Tidligere dyrkede arealer i delområde C og D, nu i mindst 10 år udlagt i permanentgræs, kan med 
fordel drives med indledende slet og efterfølgende afgræsning.  
 
Naturstyrelsen foretager supplerende bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, særlige uden for hegnet og 
kan vælge lejlighedsvist at sære opvækst af træer og buske ned, især gyvel og rød-el. 
 
 

 
 

Fokusarter og/eller struktur  
  
Rødlistede overdrevssvampe 
Kilde til info: Naturstyrelsen og 
svampeatlas.dk Beskriv: Arterne er 
indikatorer for gode (ikke gødede) 
overdrev. 
Se artsliste under tilstand. 

 
Tyndbladet Vokshat Camarophyllopsis schulzeri 
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Overdrev 
Tidligere omlagte arealer skal 
udvikles mod overdrev med mange 
urter og en struktur i vegetationen 
der giver mange blomster, partier 
med helt lav vegetation og pletter 
med bar jord. 
 

 
Foto fra 1. 10.20 viser mange visne blomsterstængler fra bla 
Djævelsbid. 

Kæmpe-Bjørneklo 
Fokus på at bekæmpe denne invasive 
plante lange Nybækken, ved  
græsning og supplerende 
rodstikning. 

 

 
 

Beskyttelse, arealudpegning og registreringer 
 

Lokalitet Naturværdi 
 

International 
beskyttelse 

National 
beskyttelse 
(NBL §3, 
fortidsminder 
mm.) 

Fredning 
og/eller 
reservat 

 Lokal 
bioscore: 
Pt, ikke 
beregnet 

Natura 2000:  
Ikke natura 2000 
 

Beskyttede 
naturtyper (§3): 
Overdrev, ferske 
eng og vandløb. 
Urørt skov. 

Del af 
fredningen 
Søheden 

HNV: 
Op til 11, se 
kort under 
bilag. 

Bilag IV: 
Spidssnudet frø 

 

 
 

Driftshistorie  
 
1842-1899 kort (antageligt omk 1870): Marker omgiver at lyngbakker, Nybæk ikke udrettet. Område 
E fremstår som eng. 
1928-1940 kort: (antageligt først i perioden): Nuværende løvskov ses (tilgroning med indplantning 
af nål?). Vandløb udrettede. 
1954 luftfoto: Nuværende lovskove tydeligt. Meget i omdrift, kun skrænterne langs Nybæk og det 
nordlige tilløb er ikke omlagte. 
1979 Luftfoto: Ser ud til at omlægning af areal allernordligst oven for skrænten er stoppet. 
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2009: Omlægning af arealerne nord for Naturskolen stoppede, før da blev de drevet økologisk med 
reduceret kvælstofnorm, fx rug og græs. Siden drevet med slet og græsning. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 

Ca 0,5 sk/ha Kvæg, 
evt. får 
på areal 
E 

Nej. 
Mineraler ok. 
Lidt fodring 
ved 
indbinding 
ok. 

Sæson 
afgræsning har 
virket fint, 
men evt. 
afprøvnig af 
helårsgræsnng 
med få dyr. 

Supplerende årlig 
rodstikning af 
Kæmpe-
Bjørneklo. 
Supplerende 
lejlighedsvis 
rydnng af opvækst 
af Rød-El og 
Gyvel. 

 

 
 
 

 
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 
 
 

Arter med score fra 4-7 Bla:  Kæmpe-Bjørneklo -1 
Guldblomme 7    
Djævelsbid 7    

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?  

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  

Andet 
 

 
 

 

 
  

Tormentil 6    
Tandbælg 6    
Lyng-Snerre 5    
Purpur-Gøgeurt 5    
Plettet-Gøgeurt 5    
Katteskæg 5    
Læge-Ærenpris 5    
Pille-star 4    
Kær-Tidsel 4    
Håret Høgeurt 4    

  problemart 
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Bilag 
 
 

Kort  
 

Se oversigtskort under ”lokalitet”. 
 

 HNV-kort 2020. 
 

 
 

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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