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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  
 

Areal v. Fundervej, Bøllingsø. 

Området findes på bredden af den sydlige side af Bøllingsø, i Natura2000 området Nr. 228, Stenholt 

Skov og Stenholt Mose. Arealet findes inden for arealfredningen Bølling Sø. Omtrent halvdelen af 

arealet er beskyttet NBL §3 eng. Store del af området er meget fugtigt og er domineret af lyse-siv. 

Der findes et mindre areal som er ligger lidt højere og er relativt tørt. 

Arealet er i alt 23 ha.   
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Tilstand  
 

Arealet vurderes til at være i ringe tilstand, men med gode muligheder for en positiv udvikling med 

den rette naturpleje. Der findes en udemærket botanisk artsdiversitet. Arealet er dog præget af en 

kraftig tilgroning af lyse-siv og et tyk førne lag. Der findes et højere liggende areal som er mere tørt, 

hvor der har været tendens til overgræsning.  
 

 

Særlige forhold 
 
Store del af arealet er med fugtig bund og har en kraftig tilvækst af lyse-siv. 

 

 

 
 

Fokusarter og/eller struktur  
 

  

Varieret struktur 
 

Tykt lag førne 
 

Et tilpas græsnings tryk giver en varieret struktur og 

højde i vegetation. Det skaber mange forskellige 

Dele af arealet er dækket at højt græs og har et tykt 

lag førne. Det kan forhindre spiring og vækst af 

Formålet med naturforvaltningen på arealet 
 

Formålet med naturplejen er at sikre botaniske hensyn, med mange blomstrende urter i forår- og 

sommerperioden. Det vil medvirke til at skabe gode vilkår for sommerfugle og andre insekter. Det er 

endvidere ønskeligt at skabe gode levevilkår for de gødningskrævende insekter, og for svampeflora 

på arealet.  

Græsningen sørger for at arealet forbliver lysåbent, og at der ikke kommer et tykt græsdække.  

Succeskriterier for arealet er: 

- Sikring og forbedring af de lysåbne arealers naturindhold 

- Forøget areal af beskyttet NBL §3 eng.  
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mikroklimaer og miljøer som er levesteder for 

mange forskellige planter og insekter. 

mindre urter og påvirker floradiversiteten negativt. 

Græsning skal modvirke den kraftige fremvækst. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskyttelse, arealudpegning og registreringer 
 

Lokalitet Naturværdi 

 

International 

beskyttelse 

National 

beskyttelse 

(NBL §3, 

fortidsminder 

mm.) 

Fredning 

og/eller 

reservat 

Areal v. Fundervej, 

Bøllingsø 

Lokal 

bioscore: 4-

7 

 

Natura 2000:  

Nr. 228 

Stenholt Skov og 

Stenholt Mose 

NBL §3 Eng Bølling Sø 

HNV: 3-8 

 

Bilag IV: - 

 

 
 

Driftshistorie  
 
Området var været brugt som landbrugsareal frem til 2005, hvor området blev oversvømmet og 

Bøllingsø anlagt. Siden da har det været brugt som en græsningseng. 

 

 
 

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 

 

 

Areal v. 

Fundervej 

 

 

0,3-0,6 Robuste 

kvæg/hesteracer 

Nej Tilnærmet 

helårsgræsning 

Muligvis slæt af 

lyse-siv 
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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 

 
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 

 

 

Kær-dueurt 4    

Hare-star 4    

Grå star 5    

Glanskapslet siv 4    

Græsbladet fladstjerne 4    

Kær-snerre 4    

Næb-star 4    

Hunde-hvene 4    

Kær-tidsel 4    

Muse-vikke 4    

Eng-kabbeleje 4    

Sump-forglemmigej 4    

Smalbladet kæruld 4    

  problemart 

https://mst.dk/media/114434/tekniskanvisningtilfeltregistrering.pdf
https://www.dmu.dk/Pub/FR599_2udgave.pdf
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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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Bilag 
 

 

Kort  
 

 

 
Bioscore for arealet. Fra 1 (lavest) til 20 (højest) 
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HNV-værdi for arealet. Fra 0 (lavest) til 14 (højest). 


