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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  
 
Sdr. Haleengen v Palsgård (14,8 ha)  
 

Figur 1: Oversigtskort, forpagtningsareal med rødt omrids. 
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Figur 2: Sdr Hale Engen set fra nord mod syd vest. De tørre bakkeskråninger med hede og 
overdrev og gamle ene buske, samt de lavtliggende engarealer med spredte kildevæld. 

 

 
Figur 3: Det beskyttede vandløb der løber på langs af arealet. Hegnslinjen vil blive ændret så 
vandløbet nu bliver en del af indhegningen. 
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Figur 4: På arealets tørre bakker er der en del gamle skovfyr, bøgetræer og ege. 

 
Figur 4: Kildevæld tæt ved bækken i den nordlige del af arealet. 
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Figur 5: Kildevæld i den nordlige del af arealet. 

 

 

Tilstand  
 
Arealet er i naturbeskyttelseslovens §3 beskyttet som hede, mose og eng. Igennem området løber der 
ligeledes et §3 beskyttet vandløb. Ved kortlægning af habitatnaturtyper er der ligeledes registreret 
en stor variation fra surt overdrev og tør hede, til tidvis våd eng, våd hede, rigkær og kildevæld. Det 
er botanisk set et pletvist meget artsrigt område, med bl.a. tormentil, almindelig gyldenris, engviol, 
hundeviol, kær-dueurt, knold-star, hirse-star, stjerne-star, grå-star, grøn star, femradet ulvefod, 

Formålet med naturforvaltningen på arealet 
 
Målet med naturplejen er at opretholde og forbedre den artsrige vegetation på bakkeøen og opnå en 
rigere artssammensætning på arealets lavtliggende engområder, så hele arealet kan bidrage med 
blomstrende urter og levesteder til sommerfugle, vilde bier og andre insekter.  
Arealet rummer en spændende sammensætning og variation af tørre og våde naturtyper, samt en 
blanding af lysåbne arealer med gamle træer og tornede buske. Denne variation i landskabet ved 
Sdr. Hale Engen er med til at gøre området til levesteder for mange forskellige arter. 
Der er bl.a. observeret rødrygget tornskade på nærliggende arealer og det ønskes at græsningen skal 
være med til at skabe en stor strukturel variation i vegetationen, ved at opretholde lysåbne partier, 
holde tilgroningen på et moderat niveau, men samtidig beholde partier med tornede buske, ene og 
ældre løvtræer og skovfyr. Kreaturerne vil efterlade gødningsklatter til møgbillerne og andre 
tilknyttede insekter og dermed øge fødeudbuddet for tornskaden og andre fugle på arealet.  
Det lave græsningstryk med moderat størrelse dyr, skal være med til at beskytte det gennemløbende 
vandløb og tilknyttede kildevæld og rigkær, fra optrampning men samtidig kunne modvirke 
tilgroning. 
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kambregne, stor engkost, kær-trehage, klokkelyng, katteskæg, vandkarse, blåhat, fåresvingel, 
tandbælg, djævelsbid, krat-fladbælg, lav skorsoner, og smuk perikon. 
På arealet er der observeret insekter som engrandøje, brunlig perlemorsommerfugl, femplettet 
køllesværmer, blå libel, tidselbåndflue, glat skarnbasse, stor bredpande og hedegræshoppe. Fugle 
observeret på og i nærheden af arealet tæller hvepsevåge, fuglekonge, rødrygget tornskade, stor 
tornskade, huldue, grønspætte og sortspætte. 

 

Særlige forhold 
 
Der findes et beskyttet dige i den vestlige del af arealet, gående ud fra skovbrynet. Diget er hegnet fra 
og bliver derfor ikke påvirket af dyrene. På diget går en vandrerute som løber fra midt-vest til arealets 
nordlige del, der er placeret klaplåger ved begge ind/udgange.  
I den sydlige halvdel af arealet løber en grusvej igennem forpagtningsarealet. Denne er hegnet fra, 
men med flytning af led kan arealerne kobles sammen. Og der er ligeledes placeret klaplåger, så 
gående kan passere uanset hvordan indhegningerne er koblet sammen.  

 
 

Fokusarter og/eller struktur 
 
 

 
Rødrygget tornskade (Foto Peter Bundgaard, MST) 
Den særegne spurvefugl rødrygget tornskade er 
en af arterne på udpegningsgrundlaget for 
fuglebeskyttelsesområdet, hvor Sdr Haleengen 
ligger. Artens foretrukne ynglesteder er åbne 
områder med buskadser af f.eks. tjørn og ene, 
krat, levende hegn og enkeltstående træer. Den 
er således at finde på overdrev, græsningsenge og 
i ryddede arealer i skove samt i skovbryn. 

 

 
Kildevæld 
Kildevæld er en af de prioriterede 
habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget for 
NATURA 2000 området, hvor Sdr. Haleengen 
ligger i. Det er derfor vigtig at passe ekstra godt 
på kildevældene i dette område. Kildevæld 
findes ofte som små delelementer i moser, kær, 
skov eller overdrev. Ved Sdr. Hale Engen er der 
fine kildevæld i den vestlige del ned mod 
bækken, nordligst i det lavtliggende flade areal 
og i den midterste del, springer kilden ud fra 
bakkesiden tæt hvor vandrestien krydser arealet 
fra vest. 
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Djævelsbid 
Rosetplanten djævelsbid vokser på overdrevet og 
i rigkærs-områderne på Sdr. Hale Engen. Den 
har en høj artscore og indikere god naturtilstand. 
Man finder den ofte i artsrige urtedominerede 
plantesamfund og dens levesteder opretholdes 
bedst med en lang stabil græsning, for at arealet 
holdes lysåbent og varieret. Djævelsbids blomster 
er en vigtig fødekilde for sommerfugle, 
svirrefluer, humlebier og andre vilde bier i 
sensommeren og langt ind i efteråret. 
 

Brunlig perlemorsommerfugl  
(Foto: Michael Stoltze, NST) 
Brunlig perlemorsommerfugl er observeret på 
arealet. Larverne lever hovedsageligt på eng-viol 
og er en af de ellers almindelige sommerfugle 
arter som er i stærk tilbagegang. De voksne 
individer er meget blomstersøgende og spiser 
nektar fra blomstrende urter og foretrækker 
enge, moser og skovlysninger. 

 

 

Beskyttelse, arealudpegning og registreringer 
 

Lokalitet Naturværdi 
 

International beskyttelse National 
beskyttelse 
(NBL §3, 
fortidsminder 
mm.) 

Fredning 
og/eller 
reservat 

 
Sdr. Hale 
Engen 

Lokal 
bioscore: 
 
6 - 13 

Natura 2000:  
Nr. 53 
Tilstedeværende naturtyper på 
udpegningsgrundlag: Tør hede, 
Rigkær og Kildevæld. 
 
Tilstedeværende udpegningsarter: 
Hvepsevåge er registreret ved 
arealet og rødrygget tornskade og 
Sortspætte er registreret tæt ved 
arealet.  
I skovområdet omkring Sdr Halen 
Engen er der ligeledes registreret 
hedelærke.  
 

§3: Hede, 
Ferskeng, Mose. 
 
På den midt-
vestlige del, 
gennemskæres 
eng arealet af et 
beskyttet dige 
med vejkister. 

Ingen 

HNV: 
 
3 – 8  
 

Bilag IV: 
Ingen registrerede på arealet. 
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Driftshistorie  
 
De lavtliggende enge har været lysåbne siden luftfotos fra 1945. Bakkeøen har haft hede og 
overdrevsbevoksning ligeså længe, men har også været tilplantet med nål frem til sidst i 90´erne. Da 
er der blevet ryddet en del af nåletræerne og arealet er blevet hegnet. Området har været græsset med 
mellemrum siden. 
En del vildt benytter sig også af arealet og der ses veksler ud og ind af hegningerne enkelte steder. 

 

Forvaltningstiltag (indtastes i forpagtningsdatabase)  
 
Der ønskes et lavt græsningstryk over en lang græsningssæson dvs. at dyrene går på arealet så længe 
som vejret tillader det – gerne hele året. På det pågældende areal vurderes der at kunne græsse mellem 
4 og 7 SK, alt efter hvordan sæsonen forløber.  
Der må kun anvendes dyr med naturplejende egenskaber. Der ønskes afgræsning med heste og/eller 
kreaturer af robuste racer. Hestene skal være af de robuste racer der er nævnt i Bekendtgørelse om 
udegående heste (Islandsheste, konik-heste, przewalski-heste, exmoor ponyer og shetlandsponyer). 
Kreaturerne skal ligeledes være af robuste racer, som nævnt i Faktaark om Robuste husdyrracer 
(Aberdeen-Angus, Galloway, Dexter, Hereford, Skotsk Højlandskvæg m.fl.). 
Samgræsning med begge dyrearter foretrækkes på dette areal og forholdet mellem heste og kreaturer 
skal være, så der altid er minimum en 3. del af én af dyretyperne. 
 
Ved kreaturgræsning foretrækkes dyr på < 600 kg for at undgå optrampning i de våde naturtyper 
kildevæld og rigkær.  Græsningstrykket vil blive fulgt og justeret om nødvendigt. 

 
Lokalitet 
 

Græsnings-
tryk 
SK/ha 
 
 

Dyre-racer 
 
 

Tilskuds-
fodring 
ja/nej -
lokalitet 

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

Andre indsatser 
brand, rydning, 
slæt, 
vandstandsforhold 
 

 
Sdr. Hale 
Engen 
 
 

 
0,3 – 0,5 

Kreaturer 
og/eller heste  
 
Samgræsning 
foretrækkes. 
Dyr < 600 kg 
foretrækkes. 
 

 
Nej 

 
sommer 

Hegning ændres 
og udvides, så 
vandløbet tages 
med i 
indhegningen. 
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Planteliste - indikator for naturtilstand  
 
 
Disse arter m.fl., 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).  
 

Art            
 

Score 
 
 

 Art 
 

Score 
 
 

Djævelsbid  7  Gyvel -1 
Tandbælg 6  Sitka -1 
Tormentil 6  Glansbladet hæg -1 
Hunde-viol 6  Stjerne-bredribbe -1 
Grå star 5    
Lav skorsoner 5    
Smuk perikon 5    
Femradet ulvefod 5    
Kambregne 5    
Eng-viol 5    
Katteskæg 5    
Fåre-svingel 5    
Kær-trehage 5    
Almindelig gyldenris 4    
Kær-dueurt 4    
Blåhat 4    

  problemart 
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Evaluering (evt løbende vurdering, max om 5 år ved næste revision af forpagtningsaftale) 
 

 
Besigtigelse med fotos og 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 
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Kort  
 

 

   
Figur 5: Beskyttet §3 natur på arealet: Vandløbet tv.  og beskyttede naturtyper th. 
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Figur 6: Sdr Hale Engen med kortlagte habitatnaturtyper angivet skraveret, samt det    
beskyttede dige markeret med en orange streg. 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

12 

 
           Figur 7: HNV værdier for Sdr. Hale Engen. 

 
 
 
 

   
           Figur 8: Lokal bioscore for Sdr. Hale Engen. 
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Løbende notater om arealer og dyrehold  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


