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Evt. Revision:  

 

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  

 

 

Sandballegård, Mellemstykket og Trapperetbakke (17,4 ha)  er en del af Natura 2000-området 

Nordby Bakker. Dette Natura 2000-område lægger sig op af den nordlige del af Samsø kyst. 

Området har derfor en del natur knyttet til kysten. Størstedelen består dog af græslandsarealer, 

hvilket også udelukkende udgør naturen i arealerne på Sandballegård, Mellemstykket og 

Trapperetbakke.  
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Figur 1. Natura 2000-området markeret med gult og forpagtningsarealerne optegnet med rødt. 

  

 
Figur 2. Forpagtningsarealet markeret med turkis. 
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Tilstand  

 

Hele arealet er registreret som § 3 overdrev jf. Naturbeskyttelsesloven og ligger inden for Natura 

2000-område nr. 58 Nordby Bakker, Habitatområde nr. 182. Dele af arealet er kortlagt som 

habitatnaturtypen kalkoverdrev. 

 

Bilag IV-arterne Stor Vandsalamander og Budsnudet Frø er registreret af Miljøstyrelsen i flere 

vandhuller umiddelbart uden for arealet. Disse er også kortlagt som levesteder for arten. 

Spidssnudet frø er observeret i 2012 af Samsø Kommune (se bilag).  

Overordnet set er arealerne i en moderat-god tilstand (se bilag). Arealerne har en artsscore på 3 

(Skala på 1-9, se også bilag). En bioscore, der spænder fra 4 til 12. (Skala på 1-20, se også bilag). 

HNV-scoren spænder fra 4 til 11 (Skala på 0-14, se også bilag). Tilsyneladende ingen invasive arter 

på arealerne. Til gengæld er der observeret rynket rose tæt på arealerne flere steder, og der er 

forekomst af gyvel.  

 

Særlige forhold 

 

Der er tilsagn til støtte i form af plejegræs ordning på arealerne.  

Fremtidige tilsagn skal være uden grundbetaling. 
 

 

  

 

Formålet med naturforvaltningen på arealet 

 

Området har en stor variation af blandt andet insekter. Forudsætningen for denne artsrigdom er 

netop variation i vegetation og øvrige strukturer på arealet. Formålet med naturforvaltningen er 

derfor, at denne variation understøttes. En hæmsko for dette er tilgroning. Det skal imødegås med 

græssende dyr, som kan holde arealerne åbne. Dyrene skal dog ikke græsse så meget, at blomsterne, 

som insekterne lever af, begrænses i omfang. Det skal derfor være et lavt græsningstryk, der 

favoriserer blomsterplanter.  
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Fokusarter og/eller struktur  

 

 

 
Almindelig mælkeurt 

Almindelig mælkeurt er blandt andet knyttet 

til sandede overdrev. Tilstedeværelsen af 

denne art indikerer derfor, at arealet er i en 

god tilstand.  

 

 

 

 

  
Knopnellike 

Knopnellike er rødlistet med status NT (næsten 

truet). Plantens frø spredes af myrer og er 

dermed afhængig af tilstedeværelsen af myrebo i 

nærheden. 

 

 

  
Spredte blomstrende buske og træer 

Et tilpas lavt græsningstryk over en lang sæson 

er med til at sikre at der bibeholdes spredte træer 

og buske, uden at der sker en tæt tilgroning. Den 

spredte bevoksning er med til at skabe et 

favorabelt mikroklima til sommerfugle og andre 

insekter. De kan ligeledes agere redesteder og 

skjul for fuglelivet. Det er vigtigt med en 

forholdsvis lang græsningssæson, så man er 

sikker på at dyrene når ind i en periode, hvor 

træer og buske udgør en del af det naturlige 

fødegrundlag. 

Mange blomstrende urter 

Et tilpas lavt græsningstryk over en lang sæson 

er med til at sikre at der er mange blomstrende 

urter i sommerperioden. Hvis græsningstrykket 

derimod er for højt , vil dyrene græsse for hårdt 

på urterne, og der vil ikke være pollen og nektar 

til sommerfugle og andre insekter. 
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Beskyttelse, arealudpegning og registreringer 

 

Lokalitet Naturværdi 

 

International 

beskyttelse 

National 

beskyttelse 

(NBL §3, 

fortidsminder 

mm.) 

Fredning 

og/eller 

reservat 

Sandballegård Lokal 

bioscore: 

 

4-12 

Natura 2000 

område Nr. 58 

Habitatområde nr. 182 

 

Udpegningsnaturtypen 

kalkoverdrev er til 

stede.  

Udpegningsarten Stor 

vandsalamander er 

registreret lige uden 

for arealet. 

 

NBL § 3 

overdrev,  

Beskyttet dige. 

 

Græsningsarealet 

er omfattet af en 

arealfredningen 

”Brøndkæret”. 

HNV: 
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Bilag IV: 

Ingen arter registreret 

på arealet. 

 

 

 

Driftshistorie  

 
 

Arealerne har en lang græsningshistorik, der strækker sig mere end 35 år tilbage. 

 

 

 

Forvaltningstiltag (indtastes i forpagtningsdatabase)  

 

 

Lokalitet 

 

Græsnings-

tryk 

SK/ha 

 

 

Dyre-

racer 

 

 

Tilskuds-

fordring 

ja/nej -

lokalitet 

Tidspunkt 

for indsats 

ved udbinding 

brug: sommer, 

vinter, 

helårsgræsning 

Andre indsatser 

brand, rydning, 

slæt, 

vandstandsforhold 

 

Sandballegård, 

mellemstykket 

og 

Trapperetbakke 

 

 

 

0,3 SK/ha Kreaturer 

og/eller 

heste 

Nej Tilnærmet 

helårsgræsning 
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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 

 

 

Vår-star 7    

Almindelig mælkeurt 7    

Knopnellike 6    

Knoldet mjødurt 6    

Enghavre 6    

Bakkenellike 5    

Nikkende limurt 5    

Bidende stenurt 5    

Almindelig knopurt 5    

Stor knopurt 5    

Voldtimian 5    

Bugtet kløver 5    

Sandløg 5    

Markkrageklo 4    

Gul snerre 4    

Dunet vejbred 4    

Vellugtende gulaks 4    

Rundbælg 4    

Blåhat 4    

Almindelig kællingetand 4    

Knold-ranunkel 4    

Hulkravet kodriver 4    

Almindelig kamgræs 4    

Almindelig pimpinelle 4    

Kornet stenbræk 

 

    

  problemart 

https://mst.dk/media/114434/tekniskanvisningtilfeltregistrering.pdf
https://www.dmu.dk/Pub/FR599_2udgave.pdf
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Evaluering (ved næste revision af forpagtningsaftale- max 5 år) 

 

 

 

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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Figur 3. Oversigt over forpagtningsarealer med angivelse af forskellige naturtyper. 

Forpagtningsarealerne består af overdrev. 

 

 

 

Kortbilag 
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Figur 4. Rødlistede arter og Bilag IV-arter i nærområdet. 

Stor Vandsalamander og 

Butsnudet frø fundet i vandhul 

(Miljøstyrelsen, 2020) 

Knopnellike (Miljøstyrelsen, 2011) 

Spidssnudet Frø observeret omtrent hvor 

pilen peger (Samsø Kommune, 2012) 

Gul evighedsblomst (Samsø 

Kommune, 2012) 

Bakketidsel (Samsø Kommune, 2001) 

Knopnellike (Samsø 

Kommune, 2014) 
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Figur 5. Artsscore for området fra 1 (lavest) til 9 (højest). 

 

 
Figur 6. Lokal bioscore. Fra 1 (lavest) til 20 (højest).  
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Figur 7. HNV-kort (high nature value) over området. Fra 0 (lavest) til 14 (højest). 
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Figur 8. Beskyttet dige. 

 
 

 

 

Løbende notater om arealer og dyrehold  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


