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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 2000plejeplaner og fredningskendelser.

Lokalitet
Tranum klit dækker ca 350 ha og opdeles i 5 hegn.
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Formålet med naturforvaltningen på arealet
Driften af arealerne skal sikre naturtyper fra udpegningsgrundlaget for habitatområdet udvikler sig
mod gunstig bevaringsstatus. Det gælder især grøn klit, klitlavning og klithede.
Områdets tidligere dyrkede marker skal fortsat udvikle sig med mere naturhold og højere
biodiversitet. Målet nås bla gennem sammenlægning af vestlige klitarealer med østlige tidligere
marker.
Områdets drift skal også tilgodese se de sjældne og truede arter.
Græsningen skal medvirke til at mindske de invasivearters udbredelse og/eller betydning i området.
Den er dog ikke stor.

Tilstand
Tilstanden på klitarealer er generelt god, mens den på de tidligere marker og tidligere læghegn er
ringe men i udvikling.
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Særlige forhold
To større og en mindre grøft gennemkærer arealet og afvander private områder og infrastruktur i
baglandet.
Et sti gør fra Tranum Klit Camping mod stranden syd for Sandmosevej og er frahegnet.
I det SV-hjørne er der et siveanlæg fra nærliggende hotel.
Græsning fra vildtlevende Krondyr og Dådyr spiller lokale en rolle.

Fokusarter og/eller struktur
Ynglende vadefugle. Særligt i det
sydlige delområde yngler Vibe (VU),
Rødben (NT), Strandskade, Storspove
(VU) og måske Dobbeltbekkasin og
Stor Præstekrave (VU). Samt mulige
fremtidige ynglende Lille Præstekrave
(NT) og Tinksmed (EN).

Storspove (Stor Regnspove) Numenius aquata.
Hedepletvinge (EN)
Området skal understøtte
metapopolationen i et 40 km² stort
område i og omkring Tranum
Klitplantage. Dels som
spredningsområde mod vest, dels med
et fast mindre bestand.

Lav vegetation (tør). Grå og grøn
klit med lave urter. Hele arealet, i den

Hedepletvinge Euphydryas aurinia
Foto følger i næste udgave.
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nordlige del med bla Almindelig
Månerude (NT) og Liden Snerre (NT).
Lav vegetation (fugtig).
Klitlavninger med svingende fugtighed
og lejlighedsvis ovrsvømmelse og med
små søbredsplanter, bla Vandportulak
(VU). Forhåbentligt kan flere, bla
Strandbo (NT) indvandre og
Vandportulak sprede sig til de to
forbedrede lavninger.
Vandportulak Lythrum portula

Arter med angivelse af NT, er næsten truede, med VU sårbare og med EN akut truede i
Rødliste 2019 (Århus Universitet 2020)

Beskyttelse, arealudpegning og registreringer
Lokalitet

Naturværdi

International
beskyttelse

National beskyttelse
(NBL §3,
fortidsminder mm.)

Fredning
og/eller
reservat

Lokal
bioscore:

Natura 2000:
Den vestlige del
ligger i Natura 2000
område nr 21, der
her består ag
habitatområde nr.
193.

Beskyttet natur ca 70 %
Naturbeskyttelseslovens
§3

Fredningen
Lien,
Fosdalen og
Sandmosen
ca 60 % af
arealet.

HNV:

Bilag IV:
Spidssnudet Frø

Driftshistorie
1870: Klitterræn, men med opdyrkede dele, især NØ, SØ og SV, samt ”lommer” spredt fordelt.
Grøfter ses.
Op til 1950’erne (lokale kilder): kvæg og får i løsdrift i klitterne. Fx vidnesbyrd om 1000 får i
klitterne mellem Slettestrand og Løkken hele vinteren.
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1980: Sprøjtning med pesticider blev forbudt.
2008-2010. Den sidste omlægning stoppede. Alle arealer afgræsses.
2016: To klitlavninger fik topjorden afgravet og nogle grøfter blev fyldt op, hvilket gjorde en 3.
klitlavning mere fugtig. Det frem står nu tidvist oversvømmede. Et vandhul blev gravet.
2020. En række læhegn, primært med amerikanske nåletræer fjernes.
3 ejendomme på arealet er nedrevet i perioden 1960-2012. Senest Sandgården ca 2012, Ejendom V.
f . Sandgården ca 1970 og V f. Garvergården ca. 1980.

Forvaltningstiltag (indtastes i forpagtningsdatabase)
Lokalitet

Græsningstryk
SK/ha

Dyreracer

Tilskudsfordring
ja/nej lokalitet

Tranum Klit

0,3 – 0,5
afhængig af
art og race.

Kvæg
og/eller
heste

nej

Tidspunkt
for indsats
ved udbinding
brug: sommer,
vinter,
helårsgræsning

Andre indsatser
brand, rydning,
slæt,
vandstandsforhold

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 > 4

Score

Art
Arter med score > 4, fortsat

Score

Djævelsbid
Almindelig Mælkeurt
Hunde-viol
Tandbælg
Tormentil
Smalbladet Timian
Mose-Troldurt

7
7
6
6
6
6
6

Hedelyng
Hirse-star
Håret høgeurt
Klit-svingel
Knold-ranunkel
Kær-ranunkel
Læge-ærenpris

4
4
4
4
4
4
4
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Alm. Månerude (NT)
Liden Snerre (NT)
Vandportulak (VU)
Engelsk visse
Fåre-svingel
Katteskæg
Klit-rose
Klokkelyng
Liden klokke
Lyng-snerre
Sandskæg
Smalbladet høgeurt
Tyttebær
Plettet Gøgeurt
Liden Skjaller
Smalbladet Ærenpris
Bugtet Kløver
Krat-Viol
Eng-Viol
Klit-Stedmoderblomst
Almindelig ene
Almindelig engelsød
Almindelig kællingetand
Almindelig star
Blåmunke
Børste-siv
Femhannet hønsetarm
Hare-star

6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4

Mangeblomstret frytle
Mark-frytle
Mose-bølle
Muse-vikke
Pille-star
Pors
Revling
Sand-star
Tidlig dværgbunke
Vellugtende gulaks
Engelskgræs
Næb-Star
Sand-Siv
Tråd-Siv
Vandnavle
Almindelig Sumpstrå
Blåhat
Kær-Tidsel
Hunde-Hvene
Kær-Snerre
Stjerne-Star
Glanskapslet Siv
Trævlekrone
Engkarse
Kragefod
Krat-Fladbælg
Gul Snerre
Vår-Vikke

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Problemart

Art
Arter med negativ score

Score

Rynket Rose
Glansbladet Hæg
Bjerg-Fyr
Klit-Fyr
Sitka-gran
Hvid-Gran
Horse-Tidsel

minus 1
minus 1
minus 1
minus 1
minus 1
minus 1
minus 1

Arter med (VU) er sårbare og arter med (NT) er næsten truede i rødliste 2019 (DCE 2020).
Data NOVANA (via naturdata.dk) og Naturstyrelsen.

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
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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?

Ja/nej/delvis

Er nye sjældne eller beskyttede
arter registreret på arealet?
I hvilket omfang er indikatorer
for god naturtilstand tilstede?

Ja/nej

Er forvaltningstiltag beskrevet i
naturmål revideret efter
udbudsrunden?

Ja/nej/delvis
Ja/nej

Beskriv

Ja/nej
Hvis relevant
Ja/nej
Hvis ja hvilke

Eksempelvis bar jord, tuer,
mos, krat, naturlig hydrologi
mv.
Ja/nej

Andet
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Bilag
Kort
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:

HNV pr. februar 2021
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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