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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  
 
Koslet, Uggerby Klitplantage. Syd for Brombærdalen på vestsiden af Uggerby Ås nedre løb, tæt på 
udløb. Ca, 9 ha, her af ca 3 ha skov (mest Skov-Fyr fra 2001). 
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Koslet set fra øst mod vest. Efterår 2020. 
 

Uggerby Å

00 0,10,1

kilometerkilometer
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Tilstand  
 
Tilstanden er moderat til dårlig, men udviklingen vurderes god. Det lysåbne areal er konverteret fra 
klitplantage og under udvikling til grøn klit. De bevoksede dele er naturmæssigt dårlige og udvikler 
sig langsommere mod naturlige klitskov. 
 
 

 

Særlige forhold 
 
Publikum har adgang i hegnet til fods og på cykel via 2 færiste i en tidligere skovvej. 
 
Vandforsyninger via pumpe fra Uggerby Å. 

 
 

Fokusarter og/eller struktur  
 

 
Markfirben (VU) 
Markfirben er talrig på naboarealer. Disse er 
udsat for erosion og det er ønsket at arten 
derfor breder sig ind i hegnet, hvis det ikke 
allerede er sket. Kræver områder med bart 
sand og varieret vegetationsstruktur. 
Arten er fredet og på habitatdirektivets bilag 
IV over arter der kræver særlig beskyttelse. 
 

 
 

Formålet med naturforvaltningen på arealet 
 
Forvaltningen af arealer skal understøtte konverteringen fra klitplantage til lysåben klitnatur og 
klitskov for den bevoksede dels vedkommende. 
 
Når de lysåbne arealer er udviklede nok til at kunne klassificeres som 2130 grøn klit, skal forvaltning 
sikre de går mod gunstig bevaringsstatus og understøtte udpegningsgrundlaget for habitatområdet 
og tilhørende naturplejeplan. 
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Varieret vegetationsstruktur og 
bart sand. 
Varieret vegetationsstruktur som både 
rummer områder med helt kort 
vegetation og områder med lidt længere, 
hvor blomster kan blomstre og sætte frø, 
samt mindre partier md bart sand.  

 
 Bedre foto søges… 

 
 
 
 
 
 
 

Beskyttelse, arealudpegning og registreringer 
 

Lokalitet Naturværdi 
 

International 
beskyttelse 

National 
beskyttelse 
(NBL §3, 
fortidsminder 
mm.) 

Fredning 
og/eller 
reservat 

 Lokal 
bioscore: 
11 (måske 12) 

Natura 2000:  
Nr. 5 Uggerby Klitplantage 
og Uggerby Ås udløb. 
Habitatområde. Ingen 
naturtyper i 
udpegningsgrundlaget er 
kortlagt, men 2130 langs 
nordlige hegn breder sig 
ind på arealet. 
 

Lidt overdrev 
langs nordlige 
hegn. Men større 
del bør snart 
kunne 
kortlægges som 
overdrev. 

Ingen 

HNV: 
4-5, men 9 langs 
nordlige hegn. 

Bilag IV: Ingen kendte, 
men Markfirben bør 
forekomme. 

 

 
 

Driftshistorie  
 
Stednavnet Koslet antyder en eller anden drift med kvæg. 
1870 kort: Åbent klitlandskab og kystskrænt 
1920 kort: Næsten helt tilplantet med nåletræer. 
1958: 0,8 ha centrale sydligt i nuværende hegnet tilplantet med sitka og douglasgran efter afdrift. 
Ca 2000: Alt ryddet på nær 1958-beplantningen. 
2001: 2 ha sydligt og vestligt i det nuværende hegn tilplantet med Skov-Fyr  
2009-nu: Hegnet og afgræsset skiftevis med kvæg og heste eller begge arter. 
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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 
 

 
 
 
 

0,3-0,5 
sk/ha 

Robuste 
racer af 
kvæg 
og/eller 
heste 

nej Kan pt. kun 
græsse i den 
frostfrie 
periode pga 
vandforsyning 
via pumpe. 

Supplerende 
rydning af 
opvækst af sitka 
mm. Der holdes 
øje med gyvel. 

 

 
 
 

 

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  

 
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  
 
Pt. ingen plantelister, Naturstyrelsen erindre dog enkelte arter. Planteliste følger i næste version. 
 

Art            
artsscore > 4 

Score 
 
 

 Art 
Arter med negativ score 

Score 
 
 

Djævelsbid 7  Gyvel -1 
Sand-Hjælme 4    

 

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

Kort  
 

 
Se oversigtskort under ”lokalitet”. 

 
 

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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