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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  
 
Tversted Klit, eller Præstebakken, vest for Tversted/Tannisby. 
 
Ca 31 ha i et hegn, delområderne er forskellige landskabselementer. Kuperede klitter (A), rigkær (B), 
krat (C), småkuperede klitter (D) og overdrev på gl. kystskrænt, med lidt flyvesand (E). 
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Foto viser den sydlige del, men klitter i forgrunden og – sandsynligvis – gl. kystskrænter i 
baggrunden. 

Formålet med naturforvaltningen på arealet 
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Tilstand  
 
Tilstanden er overordnet god. Alle forekomster af grå og grøn klit, her overvejende grønsværsklit, er 
i basisanalysen for habitatområdet vurderet som god, det gælder også alle forekomster af rigkær 
samt dele af havtornklitten. Den øvrige del vurderes som moderat, bla pga forekomst af invasive 
arter og ikke hjemmehørende nåletræer der dog ikke har en stor udbredelse.  
De invasive arter er Rynket Rose er Glansbladet Hæg.  
 
Levestedet for den truede sommerfugl Sortbrun Blåfugl, i den nordlige del af hegnet, skal som en del 
af en bestand der også strækker sig uden for hegnet. Hvor der har været erosion af andre del af 
levestedet. 
 
 

 

Særlige forhold 
 
Vandløbet langs den østlige og nordøstlige hegnslinje, Tversted Å, meandrere, dvs det erodere 
brinker, flytter løbet og afsnører gamle slyngninger. Det kan give udfordringer med hegn og 
dokumenteret ejerstatus på de vandløbsnære arealer. Naturstyrelsen ejer kun den ene bred. 
 
Der er færdsel til fods i hegnet via klaplåger og diffuse stier over arealet. Besøgende kommer bla fra 
nærliggende by, sommerhusområder og campingplads. De græsende dyr skal derfor være ikke 
opsøgende. 
 

 
 

Fokusarter og/eller struktur  
  

 
 

1. Det overordnede formål med afgræsning af arealet er at naturtyperne i 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området skal være en god tilstand. 
 

2. Græsningen skal understøtte bestanden af Sortbrun Blåfugl der er truet og kun har en 
begrænset udbredelse, samt larves foderplante Blodrød Storkenæb. 
 

3. Græsningen skal være ekstensiv så arealet fremstår græsset, men med lidt varierende 
vegetationshøjde, så blomsterplaneter kan blomstre og sætte frø. 
 

4. Det er en fordel at kvæget slider huller i vegetationen så der hist og her opstår pletter med 
bart sand. 
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Sortbrun Blåfugl (EN) 
Forekommer på den nordlige del af arealet 
(Naturstyrelsen egen obs.) 
Arten findes i DK kun langs kysten fra 
Lønstrup til Skiveren og er en endemisk 
underart. Endemisk betyder at den ikke 
findes andre steder i verden. 
Rødlistet som truet (EN) 
 
Foto viser Sortbrun Blåfugl på larvens 
foderplante Blodrød Storkenæb 
 

Truede overdrevssvampe: 
Gråhvid Stilkbovist (CR) 
Gulfodet Vokshat (VU) 
Stinkende Vokshat (NT) 
Kilde: Naturstyrelsens egne observationer + 
svampeatlas.dk 
Rødlistede som hhv akut truet (CR), sårbar 
(VU) og næsten truet (NT). Gråhvid 
Stilkbovist kendes kun fra 3 lokaliteter i DK. 
 
Foto: Stinkende Vokshat 
 

 
 
Nikkende Kobjælde (A) 
Findes spredt i den sydlige del af arealet 
Kilde: Naturstyrelsen. 

 
 
Blottet mineraljord/bart sand 
Forekommer hist og her 
Kilde: Naturstyrelsen 
Vigtig for dynamisk vegetationsudvikling 
samt varmekrævende insekter og 
markfriben. 

Arten er ret afhængig af græsning. 
Arten er ansvarsart (A) det betyder at 
Danmark rummer over 25 % af artens 
globale forekomst. 
 

. 
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Beskyttelse, arealudpegning og registreringer 
 

Lokalitet Naturværdi 
 

International 
beskyttelse 

National beskyttelse 
(NBL §3, 
fortidsminder mm.) 

Fredning 
og/eller 
reservat 

Tversted Klit Lokal 
bioscore: 
15 

Natura 2000:  
Del af 
habitatområde nr. 5.  
Naturtyperne 2130 
Grå og grøn klit, 
2160 havtornklit og 
7230 rigkær 
forekommer 
 

Hele arealet er 
beskyttede naturtyper 
efter 
naturbeskyttelseslovens 
§3, overdrev eller mose. 
Der til vandløb og 
småsøer. 

Arealer 
langs 
Tversted Å 
er fredede, 
udgør ca 30 
% af 
arealet. 

HNV: 
13 
Hvilket er 
meget højt  

Bilag IV: 
Odder forekommer. 
Markfirben og 
Spidssnudet Frø bør 
også forekomme, 
men pt. ingen 
kendte fund. 

 

 
 

Driftshistorie  
 
 
Arealet har ”altid” været græsset (tolkning af kort 1870, 1920 og luftfoto 1944, 1954 og 1960), 
Måske har der tidligere primært været får og/eller heste.  Græsningen har antageligt været mere 
intensiv i perioder hvor der ses mere bart sand og mindre udstrækning af havtorn og 
hvidtjørnskrattet. 
 
Mindre arealer ved åen har være anvendt til høslæt.  
 
I slutningen af 1950’erne blev der plantet et læhegn af gran langs sydsiden af arealet (skel eller syd 
for?). Dette har antageligt været kilden til frøspredning med spredte nåletræer, især sitka på 
arealet, de fleste er dog ryddet igen. 
 

Forvaltningstiltag (indtastes i forpagtningsdatabase)  
 
 
 

Lokalite
t 
 

Græsnings-
tryk 
SK/ha 
 
 

Dyre-racer 
 
 

Tilskuds
-
fordring 
ja/nej -
lokalitet 

Tidspunkt 
for indsats 
ved udbinding 
brug: sommer, 
vinter, 

Andre 
indsatser 
brand, rydning, 
slæt, 
vandstandsforhol
d 
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helårsgræsnin
g 

 

 
 
 
 

Grundlæggend
e 0,3 sk/ha, 
men afhænger 
af art og race. 

Kvæg 
 
Evt. 
supplerende 
robuste 
hesteracer i 
skuldersæsonen
. 

nej Ikke så 
afgørende, evt. 
eksperimenter
e sig frem. 
Typisk maj - 
oktober 

Supplerende 
rydning af nål og 
måske rynket 
rose og 
glansbladet hæg. 

 

 
 
 

 

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  

 
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            
arter med score fra 4-7 
i naturtypen 

Score 
 
 

 Art 
Arter med negativ score i 
naturtypen 

Score 
 
 

Djævelsbid 7  Gyvel -1 
Klit-Kambunke 7  Rynket Rose -1 
Hunde-Viol 6  Glansbladet Hæg -1 
Tormentil 6    
Vendsyssel-Gøgeurt 6    
Blodrød storkenæb 6    
Sand-Rottehale 6    
Purpur-Gøgeurt 5    
Sump-Hullæbe 5    
Katteskæg 5    
Liden skjaller 5    
Lyng-Snerre 5    
Fåe-Svingel 5    
Klit-Rose 5    
Blåhat + mange flere 4    

 

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