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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  
 

Rode Mose ligger mellem Holbøl og Hokkerup. Rode Mose er opdelt i flere forpagtninger og dette 

naturmål omhandler naturplejeareal i den sydvestlige ende af Rode Mose. Naturplejearealet er ca. 6 

ha. stort og består udelukkende af §3 registeret natur som overdrev og mose.  

 

 
Figur 1: Oversigt over beliggenheden for Rode Mose og naturplejearealet Rode Mose, Sydvest.  
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Tilstand  
 

Naturplejeareal vurderes at ligge mellem moderat og god naturtilstand. Rode Mose indeholder en 

række særlig og sjældne arter som er tilknyttet mosearealerne. Der forekommer både positiv 

struktur i form af artsrig vegetation og negativ struktur i form af krat med birk. Den største trussel 

for alle naturplejearealerne i Rode Mose er tilgroning. Det er derfor vigtigt at områderne afgræsses 

for at holde træagtig opvækst nede. Lejlighedsvist skal der naturplejes med manuel eller maskinel 

nedskæring.  

 

Særlige forhold 
 
Naturplejearealet tilkommes fra Mosevej.  

Der er jagtudlejning i hele Rode Mose. 

Der er publikumsadgang til naturplejearealet, hvor publikum kan følge en rutemarkeret vandrerute. 

Denne vandrerute vedligeholdes af Naturstyrelsen.  

 

Fokusarter og/eller struktur  
 

 

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 på naturplejearealet. Birk 

spredes meget nemt og for at sikre at området ikke 

gror til, skal birkevæksten holdes nede med 

afgræsning.  

Formålet med naturforvaltningen på arealet 
 

Det kortsigtede mål for naturplejen er, at holde naturplejearealet lysåbent med afgræsning som 

forhindre tilgroning.   

 

Det langsigtede mål for naturplejen er, at genskabe og sikre den karakteristiske overdrev- og 

mosevegetation ved at undgå tilgroning og ved at reducere jordens næringsstofindhold med 

afgræsning. Derudover ønskes at sikre en optimal blomstring til gavn for insekter.  
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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.   

 

Beskyttelse, arealudpegning og registreringer 
 

Lokalitet Naturværdi 

 

International 

beskyttelse 

National 

beskyttelse 

(NBL §3, 

fortidsminder 

mm.) 

Fredning 

og/eller 

reservat 

Rode Mose 

Sydvest  

Lokal 

bioscore: 

Bioscore 

ligger fra 1-5. 

Den højeste 

score er 20. 

Natura 2000:  

Ingen natura 2000 

udpegning.  

 

§3 registeret 

overdrev og 

mose.  

 

Ingen 

fortidsminder.  

Ingen stendige.  

Ingen 

fredning.  

HNV: 

Høj Natur 

Værdi ligger 

fra 5-7 på 

arealet. Den 

højeste score 

er 13. 

Bilag IV: 

Der er ingen 

bekendtskab til bilag IV 

arter på dette specifikke 

arealet, men Rode Mose 

huser flere sjældne og 

relativ sjældne arter.  
 

 

Driftshistorie  
 
Der har været gravet tørv i Rode Mose i århundreder, produktionen stoppede i 1968. I forbindelse 

med tørveproduktionen har mosen været drænet og behandlet. Der er lukket grøfter ad flere omgange 

i Rode Mose, bl.a. i 2005, dog forekommer mosen stadig delvist drænet. For dette naturplejeområde 

er der flere gange siden 1980’erne ryddet for træopvækst og lyng. Ved rydningen af træopvækst 2005 

blev lyng ikke ryddet. Området har været græsset siden 2011.  

 

Forvaltningstiltag (indtastes i forpagtningsdatabase)  
 

Lokalitet  Rode Mose, sydvest 

Forpagtningsform  Bortforpagtning til afgræsning 

Tilskudsfordring  Ej tilladt 

Vand  Forpagter skal sørge for vand til dyrene 

Læ, ly og tørt leje  Naturlig læ 

Græsningsperiode  Sommer 

Samhegning  Nej 

Kalveskul  Nej 

Dyreracer Kreatur af hårdfør race og gerne samme med heste.  

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

naturplejearealet fremstår synligt afgræsset til den 15. september. Der 

skal minimum gå 0,3 storkreatur pr. ha., det vil sige minimum 2 

storkreatur på hele naturplejearealet. Såfremt det er muligt må der gerne 

gå flere storkreatur.  
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Dyrene kan gå på arealet fra midt april til 1. november.  

 

Ovenstående krav til græsningstryk og periode er vejledende, som 

betyder at såfremt forpagter i en kort periode har behov for at tage dyr af 

arealet eller først sætter dyr på til f.eks. juni kan det lade sig gøre. 

Bortforpagter skal orienteres. Forpagter skal sikre, at arealet er synligt 

afgræsset og at ny birke opvækst holdes nede.   

Bemærkninger til 

forvaltning  

Fokus for naturplejen at sikre mose- og overdrevsvegetationen. Antallet 

af kreatur skal dermed være høj for at brik holdes nede ved afbidning.  

Hensyn  Flora og insekter 

Hegn  El-tråd fra fastinstallation  

Planlagte 

indsatser 

Naturstyrelsen skal ved lejlighed rydde området for birk. Dette gøres ved 

lejlighed og gerne sammen de øvrige naturplejearealer i arealer i Rode 

Mose. Rydning eller nedskæring af birk er 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 
 

 
 

 

 
Bilag 
Se nedenstående sider for kortbilag.  
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Kort  
 

Naturplejeareal, hvor hegnet er markeret med sort.  
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Beskyttede naturtyper for naturplejearealet, hvor naturplejearealet består af §3 registeret 

overdrev og mose. Hele naturplejearealet er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.  
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Markkort for naturplejearealet, hvor naturplejearealet har markblok.nr. 529082-81.   
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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  
 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 

 
 


