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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

Egestykket (4,1 ha)

Figur 1: Egestykket, åbent areal med fugtige og tørre partier.
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Figur 2: Egestykket; habitatnaturtype Stilk-egekrat.

Figur 3: Egestykket: lysåbent areal med liggende dødt ved.

Figur 4: Egestykket: tæt rødgran plantage
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Hampen SØ (1,6 ha)

Figur 5: Hampen SØ. Hedeareal med fugtige lavninger med tørvemos og tørre dele med græsser
og hedelyng.

Figur 6: Hampen SØ. Der er en del birkeopvækst på arealet.
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Formålet med naturforvaltningen på arealet
Målet med naturplejen er at opnå en artsrig skoveng med eng-, hede- og overdrevs vegetation, rig på
blomstrende urter til gavn for bl.a. de sommerfugle som er afhængige af skovlysninger.
Egestykket har en del arter tilknyttet kombinationen af åben egeskov og solrigt lysåbent areal med læ.
Dette sammenspil ønskes bevaret på arealet, og det er derfor hensigtsmæssigt med græsning til at
undgå at det lysåbne areal springer i skov.
De gamle veterantræer og det døde ved giver et godt grundlag for de vedboende svampe, mosser og
insekter. Derfor skal alle døde og døende løvtræer på arealet bevares og forfalde i eget tempo.
På arealet sydøst for Hampen sø er der en del birkeopvækst, som skal græsses inden de bliver for
store. Arealet har været ryddet tidligere, men har ikke været græsset de seneste år og birken er derfor
ved at brede sig igen.
Arealet ved søen rummer potentiale for fine hede partier med fugtige lavninger med tørvemosser. Der
må derfor ikke komme for tunge dyr på, som kan træde de fugtige lavninger med tørvemosser op.

Tilstand
Græsningsarealerne ligger i Natura 2000 område nr. 53, og der er registreret habitatnatur ”Stilkege
krat” og ”bøg på morbund med kristtorn” på dele af de skovdækkede områder på græsningsarealet
Egestykket. Der er ikke registreret § 3 natur eller bilags arter, men dele af arealerne bør registreres
som §3 og vil blive registreret i sommeren 2021.

Særlige forhold
Der løber et dige umiddelbart nord for indhegningen ved Hampen SØ, men der er ingen fredninger
eller fortidsminder inden for hegningen. Diget må ikke beskadiges
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Fokusarter og/eller struktur

Veterantræer, dødt ved og vedboende
svampe på lunt solrigt areal.
I den østlige del af arealet ”Egestykket” er der en
bred flad bakke med egebevoksning kortlagt
som habitatnaturtypen egeskov. Det lysåbne
areal omkring bevoksningen rummer en del
ældre spredte bøgetræer, flere af dem med
vedboende svampe og tydeligt besøg af insekter
og spætter. Det lysåbne areal er i læ fra det
omgivende skov og tilbyder derfor gode vilkår
for varmekrævende arter. Mange arter er knyttet
til dødt ved, især i lysninger og skovbryn, hvor
der er sol og varme.

Randbæltet hovporesvamp
Flere forskellige arter af vedboende svampe som
findes på listen over indikatorarter for gammel
skov, er at finde på ”Egestykket”. Disse svampe
indikere at der er veterantræer og dødt ved af
den rigtige kvalitet og nedbrydningsgrad, til at
det kan skabe levested for mange af skovens
vedboende insekter, biller, svampe og være med
til at skabe fødegrundlag for skovens fugle. På
arealet er der bl.a. observeret træløber og
spætmejse, som begge lever af insekter knyttet til
skovens træer.

Smuk perikon
Smuk perikon er tilknyttet lyse krat og skove på
næringsfattig bund. Arten har en høj artscore og
indikere god naturtilstand. Findes hist og her i
Syd- og Østjylland, men er ellers spredt eller
sjælden.

Læge-ærenpris
Er en blomstrende urt tilpasset næringsfattige
tørre arealer, som f.eks. egekrat og overdrev.
Den er fødegrundlag for mange insekter med
nektar og pollen og er bl.a. værtsplante for
sommerfuglen brun pletvinge, som lever i
lysåbne skove og er afhængig at lysninger holdes
åbne ved græsning eller stævningsdrift.
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Beskyttelse, arealudpegning og registreringer
Lokalitet

Naturværdi

International beskyttelse

Egestykket

Lokal
bioscore:
6-9

Natura 2000:
N2000 område N53,
Habitatområde H49
Fuglebeskyttelsesområde F34

HNV:
ingen

Bilag IV:
Ingen kendte.
Sortspætte er registreret tæt ved
arealet.

Lokal
bioscore:
6-13

Natura 2000:
N2000 område N53,
Habitatområde H49
Fuglebeskyttelsesområde F34

HNV:
ingen

Bilag IV:
Ingen kendte.
Sortspætte er registreret tæt ved
arealet.

Hampen
SØ

National
beskyttelse
(NBL §3,
fortidsminder
mm.)

Fredning
og/eller
reservat

Ingen

Dige
umiddelbart
nord for arealet,
udenfor
hegning.

Ingen

Driftshistorie
Græsningsarealet består af tidligere græsset engareal i den midterste del, nordligst et delvist
skovbevokset areal med tidligere planteskole, sydligst samt syd for vejen tidligere landbrugsjord
som nu overgår til græsning i form af skoveng.

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
2-3 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.).
Græsning med heste eller 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.
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Lokalitet

Egestykket og
Hampen SØ

Græsningstryk
SK/ha

Dyreracer

Tilskudsfordring
ja/nej lokalitet

0,3-0,5
SK/ha

Kreaturer
og/eller
heste

nej

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

Andre indsatser
brand, rydning,
slæt,
vandstandsforhold

Evaluering (ved næste revision af forpagtningsaftale- max 5 år)
Besigtigelse med fotos
Notering af græsningstryk
Emne
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?

Opnåelse
Ja/nej/delvis

Beskrivelse

Ja/nej/delvis
Ja/nej

Beskriv

Ja/nej
Hvis relevant
Ja/nej
Ja/nej

Hvis ja hvilke

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

Andet
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Bilag
Kort
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Løbende notater om arealer og dyrehold
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