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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  
 
Lyngshede dækker to hegn i Råbjerg Mose med de nordlige hegnslinjer langs syd siden af Jennetvej. 
Arealet mellem hegnene er ikke ejet af Naturstyrelsen. Det vestlige hegn dækker ca 16,6 ha og det 
østlige 5,2 ha. 
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Naturmål for hegnede areaer (gult), A har længe været mose og hede, mens B har været tæt 
bevokset, men konverteret til åbent i 2019. 
 

 
Det østlige hegn set fra nord. 
 

A

B

B
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Tilstand  
 
Tilstanden af de ryddede tidligere beplantede og tilgroede arealer er dårlig, men forventes gradvist 
at udvikle sig. De fleste kortlagte naturtyper var i 2016 i moderat tilstand, der vurderes at være 
bedre, altså gunstig, i delområde A efter indsatserne i LIFE WETHAB. Naturtypen 4010 våd hede 
var dog allerede gunstig i 2016. 
 

 

Særlige forhold 
 
Kun nødvendig kørsel på arealerne og undgå så vist muligt våde naturtyper. 
 
Der er indlagt vandværksvand, da der i tørre perioder kun er lidt og surt vand på arealerne. 
 
Vildtlevende hjorte. Krondyr, Dådyr og Rådyr græsser også på arealerne. I perioder kan der være            
mange krondyr. 

 

Fokusarter og/eller struktur 
 

 

 

 

Formålet med naturforvaltningen på arealet 
 
Der er 2 hovedformål (1 og 2) samt en række øvrige mål med driften af arealerne. 
 

1. Naturtyper og arter fra udpegningsgrundlagene for habitatområdet og 
fuglebeskyttelsesområdet som forekommer på arealerne skal udvikles mod gunstig 
bevaringsstatus. Områdets statslige Natura 2000 plejeplan skal følges for delområde A, og 
fra næste plan, hele arealet. 
 

2. Hele arealet, dog især delområde B, skal udvikles mod hede og mose typer, evt. artsrigt surt 
græsland, og opretholdes som sådan som del af After LIFE planen og øvrige forpligtigelser 
efter projektet LIFE WETHAB. 
 

3. Græsningen skal bidrage til at bekæmpe invasive arter, især Glansbladet Hæg. Den kan 
derfor være mere intensiv end ellers (se her under), særligt i det østlige hegn. 
 

4. Græsning bør på længere sigt være ekstensiv så urter får mulighed for at blomstre, sætte frø 
og understøtte mosens rige insektliv. 
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Rødlistekategorier for truede arter efter Rødliste 2019 anvendes. EN: truet, VU: sårbar, NT: 
næsten truet. Desuden F: artsfredet og UG: Udpegningsgrundlag natura 2000. 
 

Rødlistede sommerfugle. 
Hedepletvinge (EN, F, U), Bølleblåfugl (VU), 
Moserandøje (NT), Spættet Bredpande (NT) 
forekommer på arealet (delområde A). 
Hedepletvinge ustadigt, de øvrige i pæne 
bestande. Kilde: Naturstyrelsen. 
 

 
Moserandøje (NT) 

Natravn (NT, U). Yngler med få par på 
eller nær arealerne. Spredte træer, 
primært Skov-Fyr opretholdes i den 
nordlige del af begge hegn. Kilde: 
Naturstyrelsen 

Foto følger, en kollega har vist et. 

Bart sand.  
Forekommer pt. mest i køre spor fra 
rydning, fremover ved slid fra græssende 
dyr. Er særligt vigtigt i naturtyper 2130 
grå klit. 
 
Er vigtig for en række insekter og firben, 
samt den dynamiske vegetations 
udvikling 
 
 

Haves, indsætter når fundet. 

 
 
 
 
 

Beskyttelse, arealudpegning og registreringer 
 

Lokalitet Naturværdi 
 

International 
beskyttelse 

National 
beskyttelse 
(NBL §3, 
fortidsminder 
mm.) 

Fredning 
og/eller 
reservat 

 Lokal 
bioscore: 
12 

Natura 2000: Nr. 3 
Jerup Hede, Tolshave 
og Råbjerg Moser. 
Habitatområde nr. 3 og 
fuglebeskyttelsesområde 
nr. 6. 

Hede og mose Råbjerg 
Mose 
fredningen, 
de sydligste 
ca. 60 % af 
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2130 grå klit, 2140 
klithede, 4030 Tør 
Hede, 4010 Våd hede, 
6410 Tidvis våd eng, 
7140 hængesæk. Arter: 
hedepletvinge 
(strejfende), Natravn 
(ynglende), Trane 
(fouragerende) 

det vestlige 
hegn. 

HNV: 
Op til 11. 

Bilag IV: 
Spidssnudet Frø (NT) 
formodes at findes på 
arealet og er i hvert fald 
tæt ved. Markfirben 
(VU) kan også 
forekomme. 

 

 
 

Driftshistorie  
 
Landskabeligt rimmer og dobber-system men med områder tilført flyvesand. 
I 1940’erne og 1950’eren begyndende tilplantning fra nord og tørvegravning fra syd. 
I 2017-2020 ryddet i projektet LIFE WETHAB og græsning påbegyndt i 2020.  
 

 

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 – 0,7 
sk/ha 
Se under 
formål 

Kvæg 
og/eller 
heste 

nej Så lang som 
mulig, men 
næppe vinter 

Supplerende 
rydninger af 
opvækst, primært 
nål og evt. 
bekæmpelse af 
Glansbladet Hæg 

 

 
 
 

 
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. 
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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 
 

 
 

 

 

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  
 
Der foreligger dog ikke pt. dækkende plantelister.  
 

Art            
arter med score fra 4-7 

Score 
 
 

 Art 
arter med negativ score  

Score 
 
 

Djævelsbid 7  Glansbladet Hæg -1 
Tormentil 6    
Klokkelyng 5    
Tue-Kæruld 5    
Smalbladet Kæruld 4    
Revling 4    
Sand-Star 4    
Mose-Bølle 4    

 

https://mst.dk/media/114434/tekniskanvisningtilfeltregistrering.pdf
https://www.dmu.dk/Pub/FR599_2udgave.pdf
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Bilag 
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Kort  
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Se kort over arealerne under ”lokalitet” 
 

 

Kortlagte naturtyper på udpegningsgrundlaget, kortlagt af Miljøstyrelsen maj-september 2016. 
 

 
Fredet areal (blåt skraveret). 

 

B
2130 - 15%
2140 - 85%

2140 - 75%
6410 - 25%

2140 - 100%

A

4010 - 40%
4030 - 30%
7140 - 30%

- 4010 - 30%
4030 - 70%

- 
Fredet
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 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 
 
 
 
 
 
 

 
 


	Naturmål for Lyngshede, to arealer i den nordvestlige del af Råbjerg Mose.
	Formål med dokumentet ”Naturmål” 
	Lokalitet 
	Formålet med naturforvaltningen på arealet
	Tilstand 
	Særlige forhold
	Fokusarter og/eller struktur
	Beskyttelse, arealudpegning og registreringer
	Driftshistorie 
	Forvaltningstiltag (indtastes i forpagtningsdatabase) 
	Evt. Planteliste - indikator for naturtilstand 
	Evaluering (ved næste revision af forpagtningsaftale- max 5 år)
	Bilag

