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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  
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Tilstand  
 
Tilstanden er relativ god, men tilgroning med nåletræer trækker ned. De tidligere opdyrkede dele i 
øst og vest kan udcikles mere gennem græsning. 
 
 

 

Særlige forhold 
 
 
Der er kun naturvand på arealet.  

 

Napstjert Mose øst ca 12,1 ha samlet.  
 

Napstjert Mose øst.  Hegnslinje (gul) dækker ca 11,4 ha incl vandhuller med supplerende hegn til 
periodevis græsning (grøn) ca 0,7 ha. Vejadgang fra både Milrimsvej og Napstjert Mose Vej. 
  

Formålet med naturforvaltningen på arealet 
 
Formålet med forvaltningen er at arealet bidrager til bevaringsmålsætning for de naturtyper og den 
art som habitatområdet er udpeget for. Det sker primært gennem ekstensivafgræsning der holder 
naturtyperne lysåbne og sikre at urter blomstre og sætter frø og dermed understøtter en rigt 
insektliv, bla dagsommerfuglen Hedepletvinge der er på udpegningsgrundlaget. 
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Fokusarter og/eller struktur  
 

 
Hedepletvinge er rødlsitet som truet (EN) 
artsfredet og på udpegningsgrundlaget for 
habitatområdet. Larven lever på planten 
Djævelsbid og den voksne sommerfugl søger 
nektar i forskellige blomster.Larvespind 
findes typisk i den sydøstlige del og tidligere 
også i den vestligste enge (udvidelsen). 
 

 
Spidssnudet Frø er den hyppigste frø i 
områder med lidt surt vand i vandhullerne. 
Den kræver der kommer lys til lavvandende 
del af vandhullerne for at yngle. Uden for 
yngletiden opholder den sig nær vandhuler 
på enge og moser. Spidssnudet Frø er 
fredet, på habitatdirektivest bilag IV og 
strengt beskyttede arter og rødlistet som 
næsten truet (NT). 

 
 
 
 

Beskyttelse, arealudpegning og registreringer 
 

Lokalitet Naturværdi 
 

International 
beskyttelse 

National 
beskyttelse 
(NBL §3, 
fortidsminder 
mm.) 

Fredning 
og/eller 
reservat 

Napstjert Mose øst Lokal 
bioscore: op 
til  13 + lidt 14 

Natura 2000:  
Nr. 3, her 
habitatområde nr. 3. 
Udpegningsgrundlag: 
Hedepletvinge, våd 
hede, tør hede. 
 

§ 3 mose, hede, 
eng og 
sø/vandhul 

nej 

HNV: 
Op til 12, 
meget over 10 

Bilag IV: 
Spidssnudet Frø 

 

 
 

Driftshistorie  
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Ca. 1870 (kort): Mindre opdyrkninger ses i NV, SV og SØ. En enkelt tørvegrav. Ellers mose og hede 
signatur. 
 
1954 (luftfoto): Opdyrket og evt. stadig omlagte arealer i SØ (1,04 ha), NV (0,24 ha) og muligvis i SV 
1 ha men det kan også være tørveskrælning. Lidt flere tørvegrave. 
 
1985 (luftfoto): Det største vandhul ser nygravet ud. 
 
2016:  Naturstyrelsen overtager arealet. Omlægning og gødskning stopper helt, men har nok været 
det i en årrække. 
 
2023: Hegnet udvides mod vest med 0,7 ha. 

 
 

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 
 

 
Napstjert Mose 
øst 
 
 

0,2 – 0,4 
sk/ha afh af 
race mm 

Kvæg  Nej Umiddelbart 
ikk egnet til 
helårsgræsning 

Supplerende 
rydninger af sitka, 
contorta og 
bjergfyr. 

 

 
 
 

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 
 
 

Djævelsdid 7  Bjerg-Fyr -1 

Klokkelyng 5  Sitkagran -1 

Tyttebær 5  Klit-Fyr (contorta) -1 

Almindelig star 4    

Hedelyng 4    

Mose-bølle 4    
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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 
 

 
 

 

 
  

Pors 4    

Revling 4    

Sand-star 4    

Smalbladet kæruld 4    
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Bilag 
 
 

Kort  
 

Kort kan udarbejdes i forpagtningsdatabasen og kan inkludere: 
 Opmærksomhedspunkter og lokaliteter for fokusarter hvis relevant. 
 HNV kort 
Evt.: 
  Infrastuktur og hegn, ortofoto, afd. nummer med indsat oversigtskort  
 Udpegninger (Natura 2000- kortlagte habitatnaturtyper, levesteder, § 3 naturtyper, 

fredning mm)  
Skabeloner udarbejdet af Natur findes her: 

 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 

 
 


