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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 2000-
plejeplaner og fredningskendelser. 

 

Lokalitet  
 
Vilsted Sø er resultatet af et naturgenopretningsprojekt gennemført som en del af Vandmiljøplan II i 
perioden 1998-2006. Hovedformålet var, at genskabe den oprindelige 450 ha store sø og dermed 
begrænse udvaskning af primært kvælstof til Limfjorden, samt at omlægge det nære opland til 
lysåbne naturarealer. Derudover var det formålet at genskabe forholdene i området som et vigtigt 
yngle- og rastested for specielt vandfugle som lappedykkere, svømmeænder og vadefugle, samt at 
kunne varetage en bred vifte af rekreative anvendelsesmuligheder herunder også til jagt og fiskeri. 
 
Ejeren af selve søen og de omgivende enge på i alt ca. 861 ha er Aage V. Jensen Naturfond, men det 
er Naturstyrelsen, der til daglig administrerer området. 
 
Se hjemmesiden for søen her www.vilstedsoe.dk . Se folder for området her link til folder  
 

    
 
Området er domineret af den åbne søflade partier med rørskov, de afgræssede engarealer og en 
mindre skovdel ”Lyngholmen” i den sydlige del af området. 

http://www.vilstedsoe.dk/
https://naturstyrelsen.dk/media/258476/nst_vilsted_1905_web.pdf
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Tilstand  
 
De lysåbne arealer er i dag registreret som naturbeskyttet §3 eng, mose, sø. Samt nogle få 
slettearealer der ikke er blevet til overdrev eller eng endnu.  

 

Særlige forhold 
 
Som privat ejet område er der ikke alm. fladefærdselsmulighed. Det er tilladt at sejle på søen, men 
dele af søen er udlagt som fuglereservat uden færdsel (se folderkortet). 
 

 

Fokusarter og/eller struktur  
 
 

 
 
Ialt er der fundet 227 forskellige planter og 13 
træarter ved Vilsted Sø. Her Kødfarvet Gøgeurt 
 

 

 
 
Der er fundet spidssnuet frø (bilag IV art.)  
 
 

 
 

Formålet med naturforvaltningen på arealet 
 

Græsningsplejens primære sigte er at fremme størst mulig artsvariation inden for de 
karakteristiske plante-, insekt-, fugle-, padde og sommerfuglearter, der er tilknyttet primært 
naturtyperne enge og mose. På engene er der særlig fokus på, at græsningen tilgodeser de mange 
vandfugles behov, hvor gæs, ænder og vadefuglene har optimale opholds- og fødesøgningsforhold 
med forholdsvis lav vegetationshøjde, herunder at selve søkanten eller de tidvise små lavvandssøer 
på engene ikke groer til i høje vækster som tagrør, dunhammer, mjødurt, brændenælder, 
mosebunke og lysesiv eller træopvækst med pil, birk og rødel. Derfor er der ikke hegnet fra ned mod 
søen. Andre steder omkring søen friholdes tagrørsskoven og pilekrat m.m. for græsning, så disse 
steder kan være opholds- og yngleskjul eller nattesæde for trækfugle. Den mindre skov 
”Lyngholmen” i sydenden af søen henligger som urørt skov   

Der skal primært ske afgræsning med kvæg. Der kan evt. efter nærmere aftale græsses helt 
eller delvis med heste. Der må ikke græsses med får.   
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Se fugletavle i bilaget med søens fugle   
 

 
B.la. er der ynglende havørn  
 

 

Beskyttelse, arealudpegning og registreringer 
 

Lokalitet Naturværdi 
 

International 
beskyttelse 

National 
beskyttelse 
(NBL §3, 
fortidsminder 
mm.) 

Fredning 
og/eller 
reservat 

Vilsted Sø  Lokal 
bioscore: 
 

Natura 2000:  
Ingen  

Naturtyper eng, 
mose, sø  

Ingen  

HNV: 
3-8 

Bilag IV: 
Spidssnuet frø 

 

 
 

Driftshistorie  
 
Naturgenoprettet sø med tidligere landbrugsjorde delvis i omdrift. Engarealerne bliver nu plejet ved   
afgræsning.    
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Forvaltningstiltag  
 
 
 

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 
 

Vilsted Sø  
 

0,5-1 Kreaturer nej sommer Der kan tages slet 

 

 
 
 

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

 
  

Emne Opnåelse Beskrivelse 
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? 
 

  

Andet 
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Bilag 

 



© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Danmarks Arealinformation
Ortofoto fra COWI
COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO®land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO®land) til dit eget private brug indenfor husstanden,
eller hvis din instutuion har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Signaturforklaring
Ortofoto, 2020 Sommer

Ortofoto sommer 2020
Beskyttede naturtyper (DAI)

Eng
Hede
Mose
Overdrev
Strandeng
Sø



© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Danmarks Arealinformation
Ortofoto fra COWI
COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO®land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO®land) til dit eget private brug indenfor husstanden,
eller hvis din instutuion har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Signaturforklaring
HNV (områder med høj naturværdi) (DAI)
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13
14



Troldand
Aythya fuligula
Tufted Duck 
Reiherente 

Hvinand
Bucephala clangula
Goldeneye 
Schellente 

Toppet skallesluger
Mergus serrator
Red-breasted Merganser 
Mittelsäger

Gravand
Tadorna tadorna
Shelduck 
Brandgans 

Taffeland
Aythya ferina
Pochard 
Tafelente 

Gråand
Anas platyrhynchos
Mallard 
Stockente

Krikand
Anas crecca
Teal 
Krickente 

Pibeand
Anas penelope
Wigeon 
Pfeifente

Skeand
Anas clypeata
Shoveler 
Löffelente

Blishøne
Fulica atra
Coot 
Blässhuhn 

Gråstrubet lappedykker
Podiceps grisegena
Red-necked Grebe
Rothalstaucher

Toppet lappedykker
Podiceps cristatus
Great Crested Grebe 
Haubentauscher

Knarand   han og hun
Anas strepera
Gadwall
Schnatterente

Andefugle og lappedykkere

Illustrationer er udført af Jens Frimer

Vilsted Sø



Sølvmåge
Larus argentuatus
Herring Gull 
Silbermöwe 

Skægmejse
Panurus biarmicus
Bearded Tit 
Bartmeise

Hættemåge
Larus ridibundus
Black-headed 
Gull Lachmöwe

Fjordterne
Sterna hirundo
Common Tern 
Flussseeschwalbe

Stormmåge
Larus canus
Common Gull 
Sturmmöwe 

Klyde
Recurvirostra avosetta
Avocet 
Säbelschnäbler

Strandskade
Haematopus ostralegus
Oystercatcher 
Austernfischer 

Dobbeltbekasin
Gallinago gallinago
Snipe
Bekkasine

Vibe
Vanellus vanellus
Lapwing 
Kiebitz

Rødben
Tringa totanus
Redshank 
Rotschenkel 

Brushane
Philomachus pugnax
Ruff 
Kampläufer

Almindelig ryle
Calidris alpina
Dunlin 
Alpenstrandläufer 

Rørspurv
Emberiza schoeniclus
Reed Bunting 
Rohrammer

Hvid Vipstjert
Motacilla alba
White Wagtail
Bachstelze

Sivsanger
Acrocephalus schoenobaenus
Sedge  Warbler 
Schilfrohrsänger 

Hjejle  
Pluvialis apricaria
Golden Plover
Goldregenpfeifer

Gul vipstjert    ungfugl, hun og han
Motacilla flava
Yellow Wagtail
Schafstelze

Småfugle, vadefugle og mågefugle

Illustrationer er udført af Jens Frimer

Vilsted Sø



Skestork  ung gammel
Platalea leucorodia
Spoonbill
Löffler

Fiskehejre
Ardea cinerea
Grey Heron 
Fischreiher 

Skav  
Phalacrocorax carbo
Cormorant 
Kormoran

Rørdrum
Botaurus stellaris
Bittern
Grosse Rohrdommel

Grågås
Anser anser
Greylag Goose 
Graugans

Canadagås
Branta canadensis
Canada Goose 
Kanadagans Sangsvane

Cygnus cygnus
Whooper Swan 
Singschwan 

Kortnæbbet gås  
Anser brachyrhynchus
Pinkfooted Goose
Kurzschnabelgans

Knopsvane
Cygnus olor
Mute Swan 
Höckerschwan 

Sædgås
Anser fabalis
Bean Goose
Saatgans

Bramgås   
Branta leucopsis
Barnacle Goose
Weisswangengans

Blisgås   gammel og ung 
Anser allifrons
White-fronted goose
Blässgans

Gæs, svaner og hejrefugle

Illustrationer er udført af Jens Frimer

Vilsted Sø



Musvåge  54cm
Buteo buteo
Buzzard
Mäusebussard

Rørhøg  52cm   hun og han
Circus aeruginosus
Marsh Harrier 
Rohrweihe

Havørn  90cm  gammel og ung
Haliaeetus albicilla
White-tailed Eagle
Seeadler

Tårnfalk  34cm   han og hun 
Falco tinnunculus
Kestrel
Turmfalke

Fiskeørn 57cm
Pandion haliaetus
Osprey
Fischadler

Fjeldvåge  58cm  
Buteo lagopus
Rough-legged Buzzard
Rauhfussbussard

Illustrationer er udført af Jens Frimer

Rovfugle

Vilsted Sø
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