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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  
 

Videsletengen, Napstjert Enge, sågar ”Flemmings Eng” i en artikel i Kristelig Dagblad (18/6 2009).  

 

Et samlet areal på ca. 12,8 ha heraf 1 ha der kan frahegnes i perioder. Naturstyrelsens skov nr. 37.  
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Vandstanden på Videsletengen svinger meget, her er den høj. 

 

 
… og her lav vandstand. 

Formålet med naturforvaltningen på arealet 
 

 

Formålet med afgræsningen er gennem ekstensiv græsning, at sikre en varieret vegetationsstruktur 

for lysåbne naturtyper, og dermed fremmevilkårene for blomstrende urter, samt gode leveforhold 

for insekter. De græsende dyr sikrer frøspredningen gennem pels og ekskrementer, samt gennem 

pletvis slid og tramp, og herigennem sikres spiring af forskellige planter. Særligt orkideer og 

sommerfugle prioriteres højt. Græsningen sikrer ligeledes at hurtigt voksende planter ikke dominere 

og skaber en for ensartet vegetation, såvel som holder tilgroning med vedplanter nede.  
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Tilstand  
 

 

Naturtilstanden er god/høj. Dog er der i delområder en dominans af Lyse-Siv pga tidligere 

opdyrkning og noget vedplante opvækst. 

 

Særlige forhold 
 
 

Opstuvning af vand, bl.a. ved sydøstlige vinde pga. grøfteafløb i havet. 

 

To træbroer er etableret over grøfterne i den nordlige del, for at lette adgangen og dermed forbedre 

græsningen for kvæg og/eller heste. 

 

Fredningen tillader ikke offentligfærdsel, men Naturstyrelsen kan give tilladelser til forskere mm. 

 

Fokusarter og/eller struktur  
 

  
Orkideer. Lokaliteten er fredet som det 
nordligste voksested for Maj-Gøgeurt. Der 
findes desuden Plettet-Gøgeurt, Purpur-
Gøgeurt, Kødfarvet Gøgeurt, Bakke-
Gøgelilje, samt krydsninger. 
 

 
Maj-Gøgeurt i blomst 

 
 

Hedepletvinge er på 
udpegningsgrundlaget. Lokaliteten har 
været blandt de 3 største (antal larvespind) 
men ligger aktuelt lavere. Larvernes 
foderplante Djævelsbid er tilstede i store 
mængder og der er en pæn diversitet 
blomstrende nektarplanter til de flyvende 
sommerfugle. Andre rødlistede 
sommerfuglefindes  bla Spættet 
Bredpande, Gråbåndet Bredpande, 
Smalrandet Humlebisværmer. 

 
Hedepletvinge, her på Alm. Kællingetand 
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Beskyttelse, arealudpegning og registreringer 
 

Lokalitet Naturværdi 

 

International beskyttelse National 

beskyttelse 

(NBL §3, 

fortidsminder 

mm.) 

Fredning 

og/eller 

reservat 

Videsletengen Lokal 

bioscore: 

13/14 

Natura 2000:  

Natura2000-område nr. 3, 

der her består af 

habitatområde nr. 3 (denne 

del er ikke 

fuglebeskyttelsesområde). 

Naturtyper: 6230 artsrigt 

overdrev, 7230 rigkær,  

Hedepletvinge.  

 

NBL § 3: Fersk 

eng, mose 

Fredning: 

Napstjært 

Eng fra 

1982. 

HNV: 

Op til 13 og 

meste 12. 13 

(meget højt) 

Bilag IV: Ingen kendte.   

 

 

Driftshistorie  
 
 

Høje (1842-1899) og lave (1928-1940) målebordsblade: Størstedelen af arealet henligger 
med signatur af eng og flere grøfter.  
 
1954: Opdyrkning og/eller omlægning af 7,5 ha af de 12,6 ha eller 60 %. 
 
1982: Arealet bliver fredet. 
 
1982 – 2023: Arealet henligger som eng med græsning. 

 

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 

 

Videsletengen 

 

 

 

0,3- 0,5 

sk/ha 

Kvæg 

og/eller 

heste 

nej (maj) Juni-

november evt. 

længere 

Supplerende 

slåning og rydning 

af vedplanter, 

særligt i frost 

perioder. 

Frahegningen Efter behov samme nej oktober  - juni Frahegning 
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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 mindst 4 
Score 

 

 

 Art 

Negativ score 

Score 

 

 

Alm. mælkeurt 7  Gråpil -1 

Djævelsbid 7  Hvid kløver -1 

Smalbladet kæruld 7  Vild kørvel -1 

Bakke-gøgelilje 6    

Hjertegræs 6    

Mosetroldurt 6    

Tandbælg 6    

Tormentil 6    

Bugtet kløver 5    

Duskfredløs 5    

Engviol 5    

Fåresvingel 5    

Katteskæg 5    

Kærfladbælg 5    

Kærtrehage 5    

Kødfarvet gøgeurt 5    

Lyngsnerre 5    

Lægeærenpris 5    

Majgøgeurt 5    

Plettet gøgeurt 5    

Purpur gøgeurt 5    

Seline 5    

Stor skjaller 5    

Alm. brunelle 4    

Alm. kællingetand 4    

Alm. star 4    

Blågrøn kogleaks 4    

Børstesiv 4    

Dyndpadderok 4    

Engelskgræs 4    

Engkabbeleje 4    

Engkarse 4    

Engnellikerod 4    

Glanskapslet siv 4    

Harestar 4    

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) 
 

 
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 
 

 
 

 

Hirsestar 4    

Hovedfrytle 4    

Håret høgeurt 4    

Kamgræs 4    

Kragefod 4    

Krybende kabbeleje 4    

Krybende pil 4    

Kærdueurt 4    

Kærpadderok 4    

Kærranunkel 4    

Kærsnerre 4    

Kærsvovlrod 4    

Kærtidsel 4    

Mangeblomstret frytle 4    

Musehale 4    

Musevikke 4    

Næbstar 4    

Stjernestar 4    

Sumpkarse 4    

Sumpsnerre 4    

Trævlekrone 4    

Trådsiv 4    

Vellugtende gulaks 4    

  Problemart4 
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Bilag 

Kort  
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Løbende notater om arealer og dyrehold  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


