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Naturmål for Helnæs Made 
 

Dato for udarbejdelse: 18. august 2022 

Dato for gennemgang med forpagter: Gennemgang planlagt til april 2023 

Evt. Revision: 1. udgave i udkast 

 

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  

 

 

Helnæs Made er et ca. 300 ha stort område med mosaik af naturtyperne strandvolde, strandeng, 

tidvis våd eng, rigkær, temporære søer og vandhuller samt overdrev. 
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Forvaltningens mål er at sikre og forbedre bevaringsstatus for områdets habitatnaturtyper 

strandvolde, strandeng, tidvis våd eng, rigkær, temporære søer og vandhuller, surt overdrev og 

kalkoverdrev samt arter som ynglende og rastende eng- og vadefugle (bl.a. ynglende klyde), 

strandtudse, stor vandsalamander, skæv vindelsnegl og sumpvindelsnegl samt orkideen mygblomst. 

 

Forvaltningen har herudover til formål at sikre en udvikling af lysåbne arealer i form af tidligere 

dyrkede marker imod naturtyperne tidvis våd eng og rigkær. 

 

 
 

Tilstand  
 

 

Følgende fremgår af Natura 2000 basisanalyse 2022-2027: 

Naturtilstanden i de lysåbne naturtyper er langt overvejende god og tilmed forbedret generelt og for 

hovedparten af naturtyperne siden sidste kortlægningsrunde (2010-2012). Den generelle stigning i 

naturtilstanden skyldes primært en stærk forbedring af områdets hydrologi i forbindelse med 

gennemførelsen af LIFE-Helnæs. Langt hovedparten af de driftsafhængige naturtyper har desuden 

drift i form af afgræsning. 

Alle strukturparametre vurderes at være stabile / stigende for de små forekomster af elle- og 

askeskov og skovbevokset tørvemose, og hydrologien er forbedret. Langt hovedparten af områdets 

småsøer ligger i de afgræssede områder og er beregnet til at have en god-høj naturtilstand. 

 

Det skal dog bemærkes, at bestanden af mygblomst udviser meget store udsving afhængig af 

græsningsintensiteten, vandstandsforholdene og tilgroning. Bestanden trues af tilgroning. 

 

 

Kort 1: Oversigtskort Helnæs Made. Området er inddelt i 4 større græsningsområder: Fællesmaden 

Sydvest, Fællesmaden nord, Maden nord og Maden Syd. 

Formålet med naturforvaltningen på arealet 
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Særlige forhold 
 
 

Helnæs Made er et vigtigt besøgsområde. Der er gående, cyklende og kørende færdsel ad Madevejen 

til stranden. Der er etableret et afmærket stiforløb i områdets nordvestlige del. Primære raste- og 

yngleområder for eng- og vadefugle er knyttet til områdets sydvestlige del. Der vurderes at være en 

passene afvejning mellem beskyttelses- og benyttelsesinteresser på Maden. 

 

 

Fokusarter og/eller struktur (indsæt 2-4 udvalgte -/+ arter. Evt. foto af 
vegetationsstruktur ønsket/ikke ønsket) 
 

  
Fokusarter: 

Klyde, strandtudse, mygblomst 

Insekter / sommerfugle – tjek ! 

 

 

Strandvoldssystemer med myretuer af gul 

engmyre 

 

Små temporære vandhuller med 

amfibieplanter som vandportulak, 

svømmende sumpskærm og søpryd. 

 

Fotos indsættes. 
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Beskyttelse, arealudpegning og registreringer 
 

Lokalitet Naturværdi 

 

International 

beskyttelse 

National 

beskyttelse 

(NBL §3, 

fortidsminder 

mm.) 

Fredning 

og/eller 

reservat 

Helnæs Made Lokal 

bioscore: 

Op til 16 

Natura 2000:  

Nr. 124 

 

Naturtyper: 

strandvolde, 

strandeng, tidvis våd 

eng, rigkær, temporære 

søer og vandhuller, 

surt overdrev og 

kalkoverdrev  

Arter (Bilag II): 

klyde, stor vand-

salamander, skæv 

vindelsnegl, sump-

vindelsnegl, 

mygblomst 

 

§ 3 

 

Naturtyper: 

strandeng, fersk 

eng, mose, 

vandhuller, 

overdrev 

Ingen 

HNV: 

Op til 13 

Bilag IV: 

Strandtudse 

 

 
 

Driftshistorie  
 

 
Helnæs Made er et tidligere havområde, der nu er inddæmmet og afvandes via kanaler og 
pumpe. Den vestlige del af Maden består af et stort strandvoldssystem med surt overdrev og 
kalkoverdrev på voldene samt strandeng, tidvis våd eng og næringsfattige søer i lavningerne. 
Hydrologien på Maden er forbedret ad to omgange – med vandstandshævninger i 1997 og i 
2012. I forbindelse med de 2 genopretningsprojekter er tidligere dyrkede marker udlagt til 
udvikling mod natur via jordfordelinger. 
Læs mere på: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-helnaes/ 
 
 

Forvaltningstiltag (indtastes i forpagtningsdatabase)  
 

 

Helnæs Made forvaltes via ekstensiv afgræsning med robuste kvægracer. 
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Den nordlige del af Fællesmaden afgræsses i helårsgræsning. De øvrige arealer afgræsses i 

sommergræsning med en lang græsningsperiode frem til 1. december. 

Fællesmaden ryddes for opvækst af buske med mellemrum. 

Den invasive art rynket rose kontrolleres via afgræsning, slåning og knusning. 

 

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 

 

Fælles-

maden  

Sydvest 

0,5-0,6 

 

i en lang 

græsnings- 

sæson 

 

 

Robust 

kvæg 

Nej Sommer med 

lang 

græsningssæson 

 

Så tidlig 

udbinding som 

muligt 

 

Afgræsningen 

har fokus på at 

skabe en tæt og 

lav vegetation af 

hensyn til 

ynglende eng- 

og vadefugle 

samt 

strandtudse 

Arealet må ikke 

slås eller afpudses 

uden forudgående 

aftale med NST 

 

Vandstanden kan 

fluktuere på 

arealet 

 

”Blå bånd” mod 

vandflader skal 

fremstå med lav 

vegetation 

Fælles-

maden 

Nord 

 

     

Maden 

Nord 

 

     

Maden Syd 

 

Tæt lav 

plantedække ved 

græsningssæsonens 

afslutning – 

gennemsnitlig 

vegetationshøjde 

på 5-10 cm 

 

Robust 

kvæg 

Nej Sommer med 

lang 

græsningssæson 

 

Så tidlig 

udbinding som 

muligt 

 

Afgræsningen 

har fokus på at 

skabe en tæt og 

lav vegetation af 

hensyn til 

ynglende eng- 

og vadefugle 

samt 

strandtudse 

 

Arealet må ikke 

slås eller afpudses 

uden forudgående 

aftale med NST 

 

Vandstanden kan 

fluktuere på 

arealet 

 

”Blå bånd” mod 

vandflader skal 

fremstå med lav 

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

 
Besigtigelse min én gang om året med fotos 
Min én årlig 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 
 

 
 

 

 
  

 
Evt. Planteliste - indikator for naturtilstand  
 

 

Er ikke medtaget her. 
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Bilag 
 

 

Kort  
 

 

 

 

HNV kort for Maden Syd: HNV score på op til 11. 

 

 

Oversigtskort over Fællesmaden Syd med angivelse af hegnslinje og græsningsfaciliteter. 
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Løbende notater om arealer og dyrehold  
 

Beskrivelse af krav til forpagter/dyreholder om for eksempel årligt at rapportere 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 

 
 
Udfyldes sammen med forpagter 
 
 
 

 
 


