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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 udgangspunkt i de relevante planer for området herunder driftsplaner, Natura 2000plejeplaner og fredningskendelser.
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Lokalitet
Areal sydøst f. Mejerivej v. skydebanen
Varenummer: 36-0245
Skov: 62
Afd+litra: 1050 e + 1051 e+f+j
Areal: 14,25 ha
Formålet med naturforvaltningen på arealet
Formålet med naturplejen er at tilgodese en naturpleje, der fremmer artsrige urte- og
plantesamfund, samt fremmer varierede strukturforhold i form af f.eks. tuedannelse,
naturlig hydrologi og varierende plantedække. Dette skaber varierede leve- og vækstvilkår
for flora og fauna, hvorved formålet med naturplejen for arealet opnås.
For at opnå dette har Naturstyrelsen Thy fastsat følgende målsætninger for naturplejen:
- Opretholde lysåben natur og langsom udpining ved græsning med hest og/eller
kvæg.
- Mængden af lysesiv skal forsøges nedbringes ved en forlængelse af
udbindingsperioden.
- Øget bestand af urtevegetation med kreaturer og/eller heste.
Naturstyrelsen Thy har følgende som succeskriterier for arealet:
- Forbedring af engarealerne ved øget bestand af urtevegetation og nedbringelse i
forekomsten af lysesiv.
- En stigning i antallet af padder for området.
Tilstand
Arealet fremstår som en blanding af eng
og hede. Vandløbet, som går gennem
arealet, opdeler fysisk lejemålet i to hegn.
Der er i den sydlige del stor variation i
græs- og urtevegetationen, hvor nogle
steder er pænt afgræsset mens andre
fremstår med højt græs og tyk førne. Det
mindre hedeareal, som er let kuperet med
bare sandflader, mos, lav og små buske af
pil, ligger også mod syd. Den nordlige del
udgøres af eng med engmyre, bare
sandflader, mikrotopografi, tuestrukturer
gennem hestelatriner og en divers
vegetation. Der findes tørre og våde
partier, som enkelte steder nærmer sig
Våde partier på engen.
karakter af vandhuller.
Foto: Isabella Kronborg, 2021
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Særlige forhold
Hegnet er 2-trådet med ØKO-pæle. Vand forekommer ikke konstant naturligt på arealet, men
der kan i vådere perioder dannes store og små vandhuller i den nordlige del af arealet.
Naboarealet mod N/NV er en skydebane.
Fokusarter og/eller struktur
Majgøgeurt er en del af orkidefamilien.
Majgøgeurten er en af de mest
almindelige gøgeurter i Danmark, men er
som regel en indikator for god natur eller
et godt naturpotentiale.

Bare sandflader er en ønskværdig struktur
som delvist opstår ved tråd og græsning.
Sandflader leverer andre betingelser og skaber
dynamik og dermed nye levesteder for planter og
især insekter, som bruger det varme sand til at
solbade.

Foto: Laust Carlsen, 2021

Foto: Laust Carlsen, 2021

Beskyttelse, arealudpegning og registreringer
Lokalitet

Naturværdi

International
beskyttelse

Mejerivej v.
skydebanen

Lokal
bioscore:
4
HNV:
1-6

Natura 2000:
Nej

National
beskyttelse
(NBL §3,
fortidsminder
mm.)
§3 eng og hede

Fredning
og/eller
reservat

Nej

Bilag IV:
Nej
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Driftshistorie
Der er ikke tegn på tidligere landbrugsdrift.
Forvaltningstiltag (indtastes i forpagtningsdatabase)
Lokalitet

Mejerivej v.
skydebanen

Græsningstryk
SK/ha

0,4

Dyreracer

Tilskudsfordring
ja/nej lokalitet

Gerne en
blanding
af
kreaturer
og heste

Nej

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

Andre indsatser
brand, rydning,
slæt,
vandstandsforhold

Udvidelse af
hegnslinje.
Genskabe mere
naturlig hydrologi
for vandløb.
(Se bilag)

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
Bølget bunke
Kærfladstjerne
Markfrytle
Håret høgeurt
Hvid kløver
Alm. kongepen
Tuekæruld
Engnellikerod
Krybende pil
Alm. Røllike
Harestar
Rød svingel
Tormentil
Lancetvejbred
Engforglemmigej
Alm. Hundegræs
Vild kørvel

Score

4
-1
5
4
4
4
6
4
-1

Art

Score

Engkarse
Fløjlsgræs
Maj-gøgeurt
Alm. Hønsetarm
Rød kløver
Alm. Kvik
Vandmynte
Dyndpadderok
Bidende ranunkel
Kærsnerre
Sandstar
Kærtidsel
Vandnavle
Musevikke
Gederams
Agerstedmoderblomst
Stor nælde

5
5

-1
4
4
4
4
4
4
-1
-1
-1

4

Kærranunkel
Kruset skræppe
Kærstar
Tusindfryd

4
-1

Lysesiv
Sumpsnerre
Alm. Syre

-x?

-1

Samlet score: 61
Evaluering (ved næste revision af forpagtningsaftale- max 5 år)
Besigtigelse min én gang om året med fotos
Min én årlig 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?

Opnåelse
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?

Beskrivelse

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
§3-beskyttet natur

Beskyttet vandløb efter vandløbsloven
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Tiltag
For 2021 er præsenteret et forslag til tiltag for lejemålet. Tiltaget indebærer en udvidelse af
hegnslinjen, som vil tilføje en skovsektion og naturligt vand, i form af søen Klastrup Dam, til arealet.
I skovsektionen kan der med fordeles etableres indre skovbryn ved at rydde lysninger. Udvidelsen vil
skabe en større sammenhæng mellem naturtyperne, bidrage med flere overgangszoner, sikre §3
områder og sikre muligheder for læ og naturligt vand til de græssende dyr.
Forslaget vil inkludere allerede udlejede arealer, og skal derfor tilpasses til de tilknyttede
forpagtningskontrakter. Gennemførsel af tiltaget er dog ikke uproblematisk, da flere fysiske barrerier
er tilknyttet:
Mejerivej vil blive integreret i hegnet, men kan hegnes fra eller der kan etableres færiste.
Vandløbet som løber gennem arealet er stærkt modificeret med stejle brinker, hvilket forhindrer de
græssende dyrs passage, også på det nuværende lejemåls hegning. Dette kan løses ved at gøre
brinkerne fladere og meandreringen med naturlig, så vandløbet fremstår mindre reguleret. Dette vil
samtidig tillade lokale tidsvise oversvømmelser på engen og bidrage til flere overgangszoner.
Vandløbet har god økologisk potentiale og direkte forbindelse til Østerild Fjord.
For mere information: https://vandplandata.dk/vandomraade
Tiltaget vil medføre en arealforøgelse på 31,18 ha, så det samlede lejemål vil udgøre 45,43 ha.

Tiltag
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Løbende notater om arealer og dyrehold

Der skal årligt være 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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