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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  
 

Naturplejearealet Frøslev Lyngpolde ligger i Frøslev Plantage, 6330 Padborg.  

 
Figur 1 Oversigtsbillede over beliggenheden af naturplejearealet Frøslev Lyngpolde, Syd og Under elmasterne. 
Den sorte markering er naturplejeområdet som ligger i den nordøstlige ende af Frøslev Plantage og vest for 
Padborg.  
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Tilstand  
 

Frøslev Lyngpolde under elmasterne indeholder ikke §3 registeret natur, da dette tidligere har været 

egeskov, men er nu slette efter opsætningen af elmasterne. Området under masterne skal holdes 

lysåbent og kan måske med tiden udvikles til hede som Frøslev Lyngpolde sy da området er sandet.  

Frøslev Lyngpolde har en sydlig del og nordlige del hvor del sydlige del er opdelt i del delområder. 

Dette naturmål er gældende for den sydlige del som består af delområderne ”Syd” og delområde 

”Under elmasterne”, se nedenstående kort. Frøslev Lyngpolde Syd består af en indhegning på ca. 14 

ha og indeholder udelukkende §3 registeret hede. Frøslev Lyngpolde ”Under elmasterne” er et  

afgræsnings område på ca. 1,5 ha. som ikke indeholder §3 registeret natur.  

 
Figur 2 Naturplejearealet er opdelt i to delområder hhv. Frøslev Lyngpolde ”Syd” og ”Under elmasterne”. 
Naturplejearealerne er hhv. ca. 12,5 ha og 1,5 ha.  

 
Figur 3  Frøslev Lyngpolde Syd består af sandklitter og hede. Her ses noget af arealet mellem to klitter.  
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Frøslev Lyngpolde Syd er i fin naturtilstand. Naturplejearealets største trussel er tilgroning af birk, 

gyvel og nåletræer. Derudover kan en trussel være at hedelyngen ikke forynges. For at hedelyngen 

forynges skal planten afbides og må ikke skygges. Hedelyngen er nu nuværende tidspunkt under 

foryngelse i område og denne foryngelse skal forsætte.  

 
Figur 4 Her ses at en andel af hedelyng busken er afbidt og dermed forynges.  

 
Figur 5 Hedelyng som er gået ud. For at heden skal forblive hede med hedelyng er det vigtigt at hedelyngen 
forynges og spredes på naturplejearealet. På billedet ses at revling vokser op gennem det døde lyng.  
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Figur 6 Her ses at hedelyngen spredes (lille busk til venstre). Hedelyngen til højre er ligeledes blevet afbidt.  

 

Særlige forhold 
 
Det er muligt at komme til naturplejearealet Frøslev Lyngpolde syd af skovvejen Kongevej og derefter 

Ringvejen i Frøslev Plantage.  

Der er publikumsadgang til delområderne gennem flere stenter.  

Der er et fredede diger imellem delområderne.  

Der er ikke jagtudlejning på arealet.  

 

 

Formålet med naturforvaltningen på arealet 
Delområde Frøslev Lyngpolde Syd  
 

Det kortsigtede mål for naturplejen for Frøslev Lyngpolde Syd er, at sikre den karakteristiske 

hedevegetation ved at holde naturplejearealet lysåbent og ved afgræsning. Det er særlig vigtigt, at de 

græssende dyr bider af hedelyngen. 

 

Det langsigtede mål for naturplejen er, at sikre hedelyngens foryngelse og spredning på arealet, 

således naturarealet kan forblive hede med hedelyng. En udpining af arealet med afgræsning 

understøtter hedelyngens overlevelse, da hedelyng vokser langsomt ved færre nærringsstoffer 

hvormed dens leveperiode for længes. Afgræsning medføre også reducering af næringsstoffer som er 

vigtigt for området. 

Formålet med naturforvaltningen på arealet 
Delområde Frøslev Lyngpolde under elmasterne  
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Fokusarter på Frøslev Lyngpolde Syd 
 

 

Fokus arter som er positive 

 

Fokus arter som er negative 

 

 
Hedelyng 

 

 
Birkopvækst  

Hedelyng forekommer på arealet, men for at 

sikre at naturplejearealet bliver ved med at 

være hede, er det vigtigt at hedelyngen 

forynges ved afbidning og ved at plante ikke 

skygges.  

 

Birk forekommer nogle steder på naturplejearealet 

i større grupper. Birk spredes meget nemt og for at 

sikre at området ikke gror til, skal birkevæksten 

holdes nede.  

Arten er en fokusart for naturpleje, da 

tilstanden af hedelyngen beskriver effekten af 

naturplejen.  

 

Arten er en problemart som der er fokus på. Som 

den del af naturpleje på arealet, skal birk 

lejlighedsvist nedskæres.   

 
Laver  

 

 
Gyvel 

 

Der forekommer forskellige arter af laver på 

naturplejearealet. Laver er pionerarter som 

kommer ved forstyrrelser i sandet.  

Gyvel forekommer gangske få steder på 

naturplejearealet, men da arten er hurtigvoksende 

kan den med tiden udkonkurrer de mere 

langsomvoksende og lysfølsomme arter.  

   

Det kortsigtede mål for naturplejen for Frøslev Lyngpolde under elmasterne er, at holde 

delarealet lysåbent.  

 

Det langsigtede mål for naturplejen er, at udpine arealet ved afgræsning. Det langsigtede mål med 

delarealet er, at hede vegetationen fra Frøslev Lyngpolde Syd skal spredes til delområdet under 

elmasterne.  
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Lav er i fokus på denne naturplejeareal, da 

laver er en indikator på varieret græsning.  
Arten er en problemart som der er fokus på. Som 

den del af naturpleje på arealet, skal gyvel ryddes 

med jævne mellemrum.  
 

Beskyttelse, arealudpegning og registreringer 
 

Lokalitet Naturværdi 

 

International 

beskyttelse 

National 

beskyttelse 

(NBL §3, 

fortidsminder 

mm.) 

Fredning 

og/eller 

reservat 

Frøslev 

Lyngpolde, Syd  

Lokal 

bioscore: 

Bioscore 

ligger fra 1-7. 

Den højeste 

score er 20. 

Natura 2000:  

Der er ingen Natura 

2000-udpegning i 

Frøslev Plantage.  

 

Der er §3 hede og 

§3 vandløb samt 

et fredet 

stendige.   

 

Der er ingen 

fortidsminder på 

naturplejearealet.  

Der er ingen 

fredning 

eller 

reservat.  

HNV: 

Høj Natur 

Værdi ligger 

fra 4-7 på 

arealet. Den 

højeste score 

er 13. 

Bilag IV: 

Der er ikke kendskab til 

forekom af bilag IV arter 

på arealet.  

Frøslev 

Lyngpolde, under 

elmasterne  

Lokal 

bioscore: 

Bioscore 

ligger fra 1-7. 

Den højeste 

score er 20. 

Natura 2000:  

Der er ingen Natura 

2000-udpegning i 

Frøslev Plantage.  

 

Der er et §3 

registeret 

vandløb og 

fredede stensiger.  

Der er ingen 

fredning 

eller 

reservat. 

HNV: 

Der er ikke 

registeret 

HNV på 

arealet.  

Bilag IV: 

Der er ikke kendskab til 

forekom af bilag IV arter 

på arealet.  

 

 

Driftshistorie  
 
Naturstyrelsen har ejet Frøslev Lyngpolde siden 1940’erne, hvor det blev planlagt at Lyngpolde 

Nord og Øst skulle beplantes ved skovfyr, dette skete dog aldrig. For Lyngpolde Syd blev der ikke 

planlagt beplantning. I 1980 blev området naturgenoprettet hvor mange træer blev fældet og 

arealerne i Frøslev Lyngpolde blev afgræsset med får. Efterfølgende er naturplejearealerne Frøslev 

Lyngpolde Syd og Nord blevet afgræsset med forskellige dyr som kreatur og heste. Der er løbende 

gennem årene blevet nedskåret træopvækst. For delområdet under elmasterne, er skoven fældet 

mellem sommer 2018 og forår 2019 og området blev forberedt til opsætning af elmasterne. 
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Forvaltningstiltag for Frøslev Lyngpolde Syd 
(indtastes i forpagtningsdatabase)  
 

Lokalitet  Frøslev Lyngpolde Syd  

Forpagtningsform  Bortforpagtning 

Tilskudsfordring  Ej tilladt 

Vand  Naturligt vand 

Læ, ly og tørt leje  Naturligt  

Græsningsperiode  Sommer 

Samhegning  Nej 

Kalveskul  Nej 

Dyreracer Naturplejearealet skal afgræsses med kvæg af en hårdfør race og gerne 

sammen med heste. Der kan ikke gå heste alene på arealet.  

Græsningstryk Der skal gå et antal dyr på naturplejearealet således, det sikres at 

naturplejearealet fremstår synligt afgræsset pr. 15. september. 

Naturstyrelsen anbefaler et græsningstryk på 0,3 stk. pr. ha, det vil sige 

omkring 4 storkreatur for dette naturplejeareal.  

Bemærkninger til 

forvaltning  

Fokus for naturplejen er, at sikre hedevegetationen herunder særlig 

hedelyng. Hedelyng skal forynges ved at kreaturerne bider af hedelyngen.  

Dyrene skal afgræsse naturplejearealet fra 1. maj til 1 november. 

Hensyn  Flora 

Hegn  El tråd fra solcelle eller batteri strømgiver 

Planlagte 

indsatser 

Naturstyrelsen skal ved lejlighed rydde området for birk og nåleopvækst. 

Dette gøres ved lejlighed og gerne sammen med Frøslev Lyngpolde 

nord/Kådnermosen. Derudover skal gyvel fjernes ved lejlighed.  

Disse naturplejetiltag vil vi foretage på et tidspunkt for 

naturplejeområdet, men tidspunkterne for tiltagene er ikke fastlagt med 

dato.   
 

 

Forvaltningstiltag for Frøslev Lyngpolde Under Elmasterne 
(indtastes i forpagtningsdatabase)  
 

Lokalitet  Frøslev Lyngpolde Under Elmasterne 

Forpagtningsform  Bortforpagtning 

Tilskudsfordring  Tilladt 

Vand  Andet frostsikret vand  

Læ, ly og tørt leje  Naturligt  

Græsningsperiode  Sommer 

Samhegning  Nej 

Kalveskul  Nej 

Dyreracer Naturplejearealet skal afgræsses med kvæg af en hårdfør race og gerne 

sammen med heste.  

Græsningstryk Der skal gå et antal dyr på naturplejearealet således, det sikres at 

naturplejearealet fremstår synligt afgræsset pr. 15. september. 

Bemærkninger til 

forvaltning  

Fokus for naturplejen at sikre at delarealet holdes lysåbent. Dyrene skal 

afgræsse naturplejearealet fra 1. maj til 1 november, men kan tage af og 

på efter behov. Vegetationen skal dog være synlig afgræsset efter 

september. Såfremt det er muligt må der gerne tages slet af arealet.  

Hensyn  Flora 

Hegn  El tråd fra solcelle eller batteri strømgiver 
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Planlagte 

indsatser 

Såfremt der forekommer gyvel på området fjernes dette ved lejlighed. 

Naturplejetiltaget bliver udført i hele Frøslev Plantage. Disse 

naturplejetiltag vil vi foretage på et tidspunkt for naturplejeområdet, men 

tidspunkterne for tiltagene er ikke fastlagt med dato.   
 

 

Evaluering (ved næste revision af forpagtningsaftale- max 5 år) 
 

Naturstyrelsen besigtiger naturplejearealet efter behov. Ved besigtigelse gennemgås nedenstående 
skema.  
  

Emne Opnåelse Beskrivelse 
Er beskrevne indsatser 
gennemført?  

  

Er beskrevne målsætninger 
opnået? 

  
Er der nye trusler eller 
problematikker identificeret?  

  

HNV eller bioscore stabil eller 
forbedret?  

  

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

  

Skal arealets målsætning eller 
virkemidler revideres?  

  

Er nye sjældne eller beskyttede 
arter registreret på arealet?  

  

I hvilket omfang er indikatorer 
for god naturtilstand tilstede? 

  

Er forvaltningstiltag beskrevet i 
naturmål revideret efter 
udbudsrunden? 
 

  

Andet 
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Bilag 
Se nedenstående sider for kortbilag.  
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Kort  
 

Naturplejearealet, hvor hegnet er markeret med sort. Naturplejearealet består af to 

delområder. Der er stenter fleste steder ind til indhegningen disse er ikke indtegnet på kortet.  
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Beskyttede naturtyper for naturplejearealet, hvor hele delområdet Syd består af §3 registeret 

hede og et enkelt §3 registeret vandløb. Delområdet under elmasterne indeholder ikke §3 registeret 

natur. 
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Der går et fredet stendige igennem naturplejearealet.  
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Markkort for naturplejearealet, naturplejearealet består af mark-nr.: 521076-13 og 521076-12.  
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HNV kort for naturplejearealet, hvor signaturforklaringen ses til venstre.  

 
 

Bioscore for naturplejearealet. Signaturforklaringen af farverne ses til højre.  
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Løbende notater om arealer og dyrehold  
 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 

 
 


