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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
Forpagtningen består af et afgræsningsareal vest for Fanø Plantage på Fanø.
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Formålet med naturforvaltningen på arealet
Målet er at sikre og udvikle naturværdierne på engarealet i hegnet gennem ekstensiv
afgræsning med kreaturer.

Tilstand
Størstedelen af arealet er udpeget som Natura2000 naturtype tidvis våd eng. Generelt har
arealet god naturkvalitet. En Novana-besigtigelse fra 2016 giver et artsindeks på 0,62. En
kommunal besigtigelse i 2014 på engarealet mod syd giver et artsindeks på 0,8 selvom der
findes 7 problemarter og tilskudsfordring angives som problematisk.

Særlige forhold
Forpagtningen har sit navn efter den store koloni af måger, der i førkrigsårene ynglede på
sletten syd for plantagen ved Pælebjerg.

Fokusarter og/eller struktur
Kær-ranunkel

Kær-snerre

NOVANA besigtigelse
Nøgleart (stjerne art)

NOVANA besigtigelse
Nøgleart (stjerne art)
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Glanskapslet siv
NOVANA besigtigelse
Nøgleart (stjerne art)

Kragefod
NOVANA besigtigelse
Nøgleart (stjerne art)

Beskyttelse, arealudpegning og registreringer

Lokalitet

Naturværdi

International
beskyttelse

Mågekolonien

Lokal
bioscore:
7-15

Natura 2000:
Nr. 89 Vadehavet
Tidvis våd eng (6410)
Tilstedeværende
udpegningsarter

HNV:
7-12

Bilag IV: Ingen
aktuelle fund

National
beskyttelse
(NBL §3,
fortidsminder
mm.)
§ 3 mose eller
overdrev

Fredning
og/eller
reservat

Nej

Driftshistorie
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Arealet er blevet afgræsset med kreaturer i en årrække.

Forvaltningstiltag (indtastes i forpagtningsdatabase)
Afgræsning videreføres. Ny kontrakt giver ikke mulighed for vinterafgræsning med
tilskudsfodring.

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

Score

Art

Score

Almindelig star
Kær-ranunkel
Glanskapslet siv
Smalbladet kæruld
Vandnavle
Kragefod
Kær-snerre

4
4
4
4
4
4
4

Hvid kløver
Glat vejbred
Rajgræs, alm.
Kruset skræppe

-1
-1
-1
-1

problemart

Evaluering (ved næste revision af forpagtningsaftale- max 5 år)

Emne
Er beskrevne indsatser
gennemført?
Er beskrevne målsætninger
opnået?

Opnåelse
Ja/nej/delvis

Beskrivelse

Ja/nej/delvis
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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

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?

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
HNV kort

Bioscore

6

7

§3

Løbende notater om arealer og dyrehold
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