
Tiltagsskema for driftsplan for Vadehavet 2013-2027
Tiltag der følger af Natura 2000 plejeplaner - farves på mødet!

LB. Nr.

Omr. 

Nr. Områdenavn Tema Ha

Prioritering 

af tiltag 

(skala 1-3) Planlagte tiltag for de perioden 

1 1 1Lovrup, Arrild og Råbjerg Plantager Landskab 4 2 I Lovrup,  afd. 185 findes en bred slugt fra Tevringvej mod vest. Denng gøres synlig ved etablering af en mosaik af lysåbne bevoksninger og åbne arealer.

2 1 1Lovrup, Arrild og Råbjerg Plantager Landskab 3 1 I Lovrup, afd. 203 findes et utilplantet areal, som skal friholdes for opvækst, så det forbliver åbent.

3 1 1Lovrup, Arrild og Råbjerg Plantager Landskab 1 2 I Lovrup vil afd. 225 blive udviklet til skoveng. 

4 1 1Lovrup, Arrild og Råbjerg Plantager Landskab 2 2 I Lovrup, afd. 240 vil rødgranerne blive fjernet, og resterne af det tidligere egekrat i samme afdeling udvikles over en årrække til lysåben egeskov.

5 1 1Lovrup, Arrild og Råbjerg Plantager Natur  1 Eksisterende græsningspleje i Lovrup Skov af overdrev og eng (primært i afd. 865 og 866) opretholdes

6

1 1Lovrup, Arrild og Råbjerg Plantager Natur

4
1

I Lovrup skov vil der blive etableret græsning i dele af afd. 409, 410 og 411 i forbindelse med den eksisterende græsning i afd. 865. Selvsåede bevoksninger af rødgran 

fjernes som førstegangspleje, og herefter hegnes det nye areal. 

7 1 1Lovrup, Arrild og Råbjerg Plantager Skov 1 2 I Lovrup Skov rettes indsatsen for at bevare skovnaturtypen bøg på mor med kristtorn hovedsageligt mod arealer i afd. 242 og 247.

8 1Lovrup, Arrild og Råbjerg Plantager Skov 1,5 2 I Lovrup Skov rettes indsatsen for at bevare skovnaturtypen ege-blandskov i afd. 190 og 253.

9 2 2Åtte Bjerg Friluftsliv 0,001 1 På Åtte Bjerge skal der efter hegning etableres klaplåger for at sikre adgangen for publikum opretholdes.

10 2 2Åtte Bjerg Friluftsliv 0,1 1 Ved Åtte Bjerge skal P-plads  i det  sydøstlige del af området saneres.

11

2 2Åtte Bjerg Friluftsliv

0,3
1

Adgang til udsigtspunkt ved Åtte Bjerge skal forbedres.

12

2 2Åtte Bjerg Natur

7
1

Ved Åtte Bjerge skal der etableres en ny hegning med kreaturgræsning i den nordlige del af området.

13 2 2Åtte Bjerg Natur 1 1 Opvækst af bregner på skråningerne på Åtte Bjerge der udgør en trussel mod anden vegetation og bekæmpes manuelt.

14 3 3Stursbøl Plantage Friluftsliv 3 3 I Stursbøl Plantege skal hundeskoven hegnes.

15 3 3Stursbøl Plantage Landskab 10 2 Langs den nord-sydgående vej midt i Stursbøl Plantag skal bevoksningerne med tiden udvikle sig til lysåben egeskov.

16

3 3Stursbøl Plantage Landskab

3
2

På bakken i afd. 1774 i Stursbøl Plantge ryddes bevoksningen helt for at få bakken til at fremstå mere synlig i plantagen end den gør i dag. Herefter forventes en 

naturlig tilgroning af eg.

17

3 3Stursbøl Plantage Landskab

5
2

I Stursbøl Plantage, afd. 1797 og 1815 ryddes dele af de nuværende bevoksninger, og arealet skal i fremtiden fremstå lysåbent med spredte enkelttræer – gerne eg.

18 3 3Stursbøl Plantage Natur 1 1 Langs Jels Å, skal engarealerne i det sydvestlige hjørne af Stursbøl  Plantage holdes lysåbne ved græsning eller slæt. 

19 3 3Stursbøl Plantage Natur 4 2 I den nordøstlige del af plantagen mellem Stursbølhus og Perleholm etableres på længere sigt en skoveng med spredte store træer.

20 3 3Stursbøl Plantage Natur 4 2 Arealet med pyntegrønt i afd. 1664 kan indlemmes i skovengen, når det bliver afviklet i løbet af planperioden.

21 3 3Stursbøl Plantage Natur 2 1 I Stursbøl Plantage skal det åbne areal med gravhøje i afd. 1821 opretholdes ved slåning og rydning af uønsket opvækst for at sikre fortidsmindet. 

22 3 3Stursbøl Plantage Skov 100 3 I den nordlige del af Stursbøl Plantage, skal der over flere trægenerationer indplantes bøg og douglasgran

23

3 3Stursbøl Plantage Skov

25
3

I den sydlige del af Stursbøl Plantage på hedesletten er udlagt skovudviklingstypen eg med skovfyr og birk. Egen skal her dog introduceres på de arealer hvor den i 

dag er fraværende. 

24

3 3Stursbøl Plantage Skov

15
1

De eksisterende pyntegrøntsarealer med nordmannsgran bevares, indtil bevoksningerne når en alder, hvor de kan lysstilles og efterfølgende kan der underplantes med 

bøg, douglasgran og lærk.

25

4 4Bevtoft Plantage Friluftsliv

0,05
1

Grillpladsen i Bevtoft Plantage flyttes til afd. 678 ved Valsbækken. 

26

4 4Bevtoft Plantage Friluftsliv

2
1

Den eksisterende hundeskov i Bevtoft Plantages nordvestlige hjørne i afd. 666 udvides.

27 4 4Bevtoft Plantage Landskab 2 1 Ved søen midt i Bevtoft Plantage ryddes træer og anden opvækst, så området heromkring får et mere slettelignende præg.

28 4 4Bevtoft Plantage Landskab 1 1 I Bevtoft, afd. 705 ryddes for træer og buske omkring den hestskoformede sø. 

29

4 4Bevtoft Plantage Natur

9
2

Ny hegning i Bevtoft Plantage skal omfatte de eksisterende slettearealer omkring Dammen, samt inddrage dele af bevoksningerne med skovfyr i afd. 698, 699 og 702.

30

5 5Arealer ved Ribe Friluftsliv

2
1

Det eksisterende sundhedsspor i Bjerre Skov flyttes til den udlagte facilitetszone

31

5 5Arealer ved Ribe Natur

1
1 Der etableres enkelte nye vandhuller syd for Tved Å.

32 6 6Stensbæk, Varming og Nørbæk Plantager Friluftsliv 0 2 Årup Hede, Én af de to p-pladser skal i planperioden nedlægges, og den tilbageværende skal forbedres

33 6 6Stensbæk, Varming og Nørbæk Plantager Friluftsliv 0,05 3 Årup Hede, ved Fladså kan evt. etableres en kano- og kajakoptagningsplads og/eller en handicapvenlig fiskeplads.

34

6 6Stensbæk, Varming og Nørbæk Plantager Landskab

10
2

I Stensbæk skal en rødgranbevoksningen i afd. 311 og dele af afd. 309 afvikles og efterfølgende plejes ved græsning.

35 6 6Stensbæk, Varming og Nørbæk Plantager Landskab 50 2 Stensbæk og Ballumbjerg Hede, opvækst af skovfyr og bjergfyr fjernes generelt de nuværende hedearealer

36

6 6Stensbæk, Varming og Nørbæk Plantager Landskab

5
1

Rødgranbevoksningen langs Stensbækvej i afd. 328 tyndes for at skabe en mere naturlig overgang mellem denne tætte bevoksning og de åbne arealer på Ballumbjerg 

Hede.

37 6 6Stensbæk, Varming og Nørbæk Plantager Landskab 2 1 I Stensbæk Plantage lysstilles bevoksningen i afd. 322 med tiden, så der bliver indkig til mosen fra skovvejen øst herfor.

38

6 6Stensbæk, Varming og Nørbæk Plantager Landskab

5
2

I Stensbæk afd. 264 skal det åbne areal forblive åbent og gradvist udvides ved at tynde i kanterne i de tilstødende rødgranbevoksninger, der med tinde skal udvikles til 

lysåben skov med eg og skovfyr.

39

6 6Stensbæk, Varming og Nørbæk Plantager Landskab

3
2

Mosen syd for Åskov Hede i afd. 276 skal holdes fri for opvækst og den tilstødende bevoksning af sitkagran i afd. 275skal afvikles, når den har nået hugstmodehed.

40 6 6Stensbæk, Varming og Nørbæk Plantager Landskab 2 2 I Varming ryddes bevoksningerne på begge sider af grøften i afd. 545 og 547

41

6 6Stensbæk, Varming og Nørbæk Plantager Landskab
2

I Nørbæk Plantage skabes der sammenhæng mellem de åbne arealer med moser, lyngbakker og fattigkær i afd. 556-560 og 567 ved at bevoksningsdele tyndes hårdt 

eller helt fjernes

42 6 6Stensbæk, Varming og Nørbæk Plantager Natur 200 1 På Stensbæk og Åskov Hede laves forsøg med foryngelse af enebær ved små afskrabningsflader og efterfølgende såning  
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43

6 6Stensbæk, Varming og Nørbæk Plantager Natur

136
1

På Åskov Hede igangsættes forsøg med løsgræsning og hyrdning med får på hele heden. Der etableres en fårefold i bevoksningen i afd. 275.

44 6 6Stensbæk, Varming og Nørbæk Plantager Natur 4 1 På Nørbæk Hede fortsættes igangværende pleje med kreaturafgræsning af hedearealerne i afd. 570 og afd. 568 medtages.

45 6 6Stensbæk, Varming og Nørbæk Plantager Natur 2 1 Nørbæk Hede afd. 569b medhegnes til den eksisterende hegning i afd. 570.

46

6 6Stensbæk, Varming og Nørbæk Plantager Natur

39
2

På Årup Hede fortsættes græsningsplejen på den vestlige del frem til 2018, hvor den nuværende plejeaftale ophører. Herefter igangsættes pleje ved mosaikafbrænding 

af heden. Evt. kombineres med afskrælning af græstørven.  

47 6 6Stensbæk, Varming og Nørbæk Plantager Friluftsliv 0 2 På Årup Hede skal en af de 2 p-pladser i planperioden nedlægges og den tilbageværende skal forbedres.

48 6 6Stensbæk, Varming og Nørbæk Plantager 0,05 3 På Årup Hede ved Fladesø kan evt. etableres en kano- og kajakoptagningsplands og/eller en handicapvenlig fiskeplads.

49

7 7Toftlund Skov Friluftsliv

0
3

Hundeskoven renoveres, herunder skal den have et nyt hegn og nye låger.

50 7 7Toftlund Skov Natur 1 1 I Toftlund Skov sikres det naturlige kildevæld i skovens nordlige del.

51

7 7Toftlund Skov Skov

2
1 Poppelforsøget i Bevfoft Skov i afd. 603  af ældre dato konverteres til den udlagte skovudviklingstype. 

52 8 8Mandbjerg Skov Natur 1 1 I Mandbjerg Skov flyttes heget på Dyndengen ind langs engens sydligste kant.

53

8 8Mandbjerg Skov Natur

1
3

I Mandbjerg Skov undersøges om der er mulighed for evt. at etablere en åben grøft midt på Dyndengen nord for ellebevoksningen.

54 8 8Mandbjerg Skov Natur 2 1 I Mandbjerg Skov ryddes for opvækst af træer og buske på Langengen.

55 8 8Mandbjerg Skov Skov 2 2 I Mandbjerg Skov udlægges urørt skov på baggrund af Natura 2000 plejeplanen for at sikre den naturlige dynamik i skovnaturtypen bøg på muld.

56 9 9Rømø Strand Friluftsliv 2 3 Muligheden for at etablere en ny boardwalk på ca. 500 meter fra sommerhusområdet Lakolk til Lakolk strand undersøges. 

57 9 9Rømø Strand Friluftsliv 0,005 1 På Lakolk Strand fornyes to nye publikumstoiletter.

58 9 9Rømø Strand Natur 76 1 I den nordlige del af Rømø Strand etableres en kreaturhegning ud mod det militære øvelsesterræn på ca. 76 ha.

59

9 9Rømø Strand Natur 9
1

Den eksisterende hegning ved nedkørslen ved Lakolk Strand, som afgræsses med kreaturer, vil blive udvidet til også at omfatte rørsumpsarealer.

60

10 10Plantager på Rømø Friluftsliv 1
3

Der arbejdes på at skabe et samlet ridestinet, hvor bl.a. Naturstyrelsens arealer kan indgå, og som udover at binde plantagerne sammen skal skabe forbindelse 

mellem disse og stranden.

61 10 10Plantager på Rømø Kultur 1 Bunkerne i Tvismark Plantage vil blive frilagt i planperioden ved at fjerne træer og buske i deres nærhed.

62

10 10Plantager på Rømø Landskab

5
1

I Tvismark Plantage i afd. 904 skal der ryddes og udtyndes i bevoksningerne omkring bålhytten og bunkerne for at synliggøre klitformationerne i området og forbedre 

udsigten ud over heden mod nord.

63 10 10Plantager på Rømø Landskab 3 2 I Kirkeby Plantage i afd. 938 afdrives en bevoksning med tiden vest for en markant parabelklit, for at sikre at den kommer til at fremstå tydeligere i landskabet.

64 10 10Plantager på Rømø Landskab 3 2 I Kirkeby Plantage i bevoksninger af østrigsk fyr  i afd. 930 skal anden opvækst mod vest fjernes. 

65 10 10Plantager på Rømø Landskab 3 1 I Kirkeby Plantage mod øst i afd. 930 gennemføres en hård tynding af skovkanten.

66 10 10Plantager på Rømø Landskab 3 1 I Kirkeby Plantage afd. 932 tyndes  hårdt for at gøre bevoksninger mere lysåbne.

67 10 10Plantager på Rømø Landskab 3 1 I Vråby Plantage ryddes et område med omorikagran i afd. 961.

68 10 10Plantager på Rømø Landskab 3 1 Åbne arealer i Vråby Plantage iafd. 961 og 963 bindes sammen ved at afdrive eller hugge hårdt i de herpå forekommende skovfyrrebevoksninger

69

10 10Plantager på Rømø Natur

70
1

I den sydvestlige del af Tvismark Plantage planlægges en stor indhegning, som skal omfatte ca. 70 ha af heden i af afd. 907 og 905.

70 10 10Plantager på Rømø Natur 3 1 I Tvismark Plantage på hedearealer i områdets vestlige del, findes et rigkær som skal sikres gennem en mere optimal pleje.

71

10 10Plantager på Rømø Natur 42
2 Heden i afd. 960 mellem Kirkeby og Vråby Plantage plejes med kombineret slåning og nedskæring af træopvækst.

72

10 10Plantager på Rømø Skov

30
2

I plantagerne på Rømø vil der fremover blive anvendt en ekstensiv model for indbringing af løvtræ, hvor egen indplantes eller sås i enkelte egnede bevoksninger.

73 11 11Klæggravene langs Vadehavet Natur 26 1 Afgræsning af de tre klæggrave fortsætter og der nedskæres opvækst for at bevare dem som gode fuglelokaliteter.

74 11 11Klæggravene langs Vadehavet Natur 1 1 Brinkerne sikres således, at kreaturerne ikke ødelægger dem.

75

11 11Klæggravene langs Vadehavet Natur
3

I planperioden foretages der en nærmere vurdering af om der evt. bør fortages vandstandsregulering i Sdr.- og Nr. Farup Klæggrave til forbedring af vandfuglenes 

fourageringsmuligheder i områderne.

76

12 12Skovene ved Jels Landskab

1
2

I Haraldsholm Skov, som kun rummer få særlige landskabselementer, vil der blive skabt en mere landskabsmæssig variation ved at åbne grøften i afdeling 494 midt i 

skoven.

77

12 12Skovene ved Jels Landskab

10
2 I Haraldsholm Skov vil bevoksningen omkring den genåbnede grøft blive fjernet

78 12 12Skovene ved Jels Landskab 3 2 I Klaskeroj Skov skal der tyndes betydeligt i bevoksningen på et areal, som er tilplantet med bøg, og hvor der også findes store elletræer

79

12 12Skovene ved Jels Landskab

5
2

Barsbøl Skov er godt tilpasset landskabets former, og Jels Søerne fremstår tydeligt midt i skoven. Den nuværende eng udvikles moed lysåben skov langs bækken i 

nærheden, hvor træer og buske fjernes.

80

12 12Skovene ved Jels Natur

3
2

I Haraldsholm Skov  forsøges det i planperioden at genskabe en græsset skoveng for at tilvejebringe mere variation. Muligheden for at åbne et rørlagt vandløb på 

engen for at skabe yderligere variation undersøges.

81

12 12Skovene ved Jels Natur

6
3

I Klaskeroj Skov igangsættes en flerårig konvertering af den granbevoksede mose i afdeling 515 til birkemose

82

12 12Skovene ved Jels Natur

10
2

I Klaskeroj Skov  etableres en ny og større græsningsskov i afdeling 565.

83 12 12Skovene ved Jels Natur 3 1 I Barsbøl Skov bringes afgræsningen af Barsbøl Eng til ophør, da det ikke længere er muligt at opretholde et fornuftigt græsningstryk.

84

12 12Skovene ved Jels Natur
1

For at forbedre mulighederne for at pleje den vandpåvirkede Nedereng, skal den eksisterende grøft i tilknytning hertil renses op. 
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85

13 13Hønning og Renbæk Plantager Friluftsliv

1
1

Der skal etableres en sti, som giver brugerne af Arrild Ferieby lettere adgang til at besøge de bagvedliggende dele af Hønning Plantage.

86 13 13Hønning og Renbæk Plantager Landskab 5 1 For at skabe et stort sammenhængende åbent område i Hønning Plantage skal en del af sitkagranbevoksningen i afd. 161 fjernes.

87

13 13Hønning og Renbæk Plantager Landskab

5
2

I Renbæk Plantage skal bevoksningen i dalen langs Renbækken vest for Klostervej lysstilles, så bæk og dal bliver mere synlige i landskabet.

88

13 13Hønning og Renbæk Plantager Natur

14
1

For at sikre de åbne arealer, som er under tilgroning, i den vestlige del af Hønning Plantage syd for Rømø Landevej skal arealerne i den kommende planperiode 

afgræsses med kvæg. Dette gælder dele af afd. 143 og 159-161.

89 13 13Hønning og Renbæk Plantager Natur 1 I Hønning Plantage vil der inden græsnings indledningsvist blive bekæmpet den invasive art, glansbladet hæg, ved nedskæring. Se forrige tiltag.

90 13 13Hønning og Renbæk Plantager Natur 8 2 I Hønning Plantage vil birk og tørst blive fjernet på den sydvestlige del af heden i afd. 175.

91

13 13Hønning og Renbæk Plantager Natur

22
1

I Renbæk Plantage skal den nuværende afgræsning af hedearealerne i afd. 458 og 461 intensiveres, og sitkagran skal skæres ned for at fjerne den som frøkilde. Det 

afgræssede areal forøges med den vestlige del af afd. 456

92

13 13Hønning og Renbæk Plantager Skov

25
2 I Hønning Plantage, afd. 100 ned til Mosevej skal eg – når lysforholdene tillader det – sås ind under den eksisterende rødgran, og lind kan plantes ind efter behov.

93

13 13Hønning og Renbæk Plantager Skov

40
2

Ved konvertering af de eksisterende bevoksninger af rød- og sitkagran i Hønning Plantage, skal bøg introduceres.

94

13 13Hønning og Renbæk Plantager Skov

5
2

Nord for Skikkildmundvej skal nobilisbevoksningen afvikles, og arealet skal i fremtiden holdes åbent, dog skal tjørn og andre hjemmehørende buske bevares

95 13Hønning og Renbæk Plantager Skov 1 2 På arealer, hvor skovdriften i planperioden vil være med til at basissikre naturtyperne, er for bøg på mor med kristtorn fx på arealer i afd. 131 og 132.

96 14 14Lindet Skov Landskab 3 2 En stor lysning i en slugt ned mod Hønning Plantage i afd. 81 vil med tiden blive udvidet og udviklet til en eng med fritstående træer langs randen.

97

14 14Lindet Skov Landskab

6

2

I Lindet Skov stik vest for slugten( se forrige tiltag) skal bøgetræerne af hensyn til plejen af gravhøjene i området tyndes, så højene frilægges. I de kommende år skal 

der således udvikles en lysåben bøgebevoksning, og træer, som skal bevares, vil blive udvalgt med henblik på at sikre en høj naturværdi. Samme behandling vil ske i 

dele af afd. 52, 53, 74 og 75.

98

14 14Lindet Skov Landskab

8
2

På sletten midt i Lindet Skov i afd. 37 og 39 skal holdes åben, og der skal skabes sammenhæng mellem denne og de omgivende bevoksninger af skovfyr, som skal 

gøres lysåbne med træer på stor afstand.

99

14 14Lindet Skov Landskab

10
2

På længere sigt skal der etableres et sammenhængende areal med skoveng i afd. 22 og 26 og et moseareal lige nord for. Dette skal ske, når den eksisterende 

bevoksning her er afviklet, dog med undtagelse af en lysåben bevoksning af skovfyr i afd. 22, som bevares

100

14Lindet Skov Landskab

2
1

På engen foran Lindetskovgård etableres, der et skovbryn, således at skovengen foran gården bliver integreret i skoven, dog samtidigmed at indkigget til 

skovridergården bevares. Der plantes sparekasse-ege på skovengen vest for vejen.

101

14 14Lindet Skov Natur

12
1

Hvidbjerg mose i afd. 28 skal i denne planperiode opretholdes uden afgræsning og plejes motormanuelt.

102

14 14Lindet Skov Natur

5
3

I Lindet Skov i dele af afd. 21 undersøges det om det er muligt at afgræsse arealet.  

103

14 14Lindet Skov Natur

30
3

I Lindet Mose er det en målsætning at pleje og bevare de nuværende forekomster af højmose og skovbevokset tørvemose. Enkelte sitkagraner og contortafyr skal 

fjernes fra mosens centrale del. 

104 14 14Lindet Skov Skov 2 Afd. 1 og 22 skal sitkagran med tiden afdrives, da arealet bliver stadig mere vandpåvirket.

105 14Lindet Skov Skov 15 2 Skovdriften vil i planperioden blive rettet mod at fjerne de uønskede træarteri skovnaturtypen bøg på mor med kristtorn i henhold til Natura 2000 plejeplanen.

106 14Lindet Skov Skov 0,4 2 Skovdriften vil i planperioden blive rettet mod at fjerne de uønskede træarter i egeblandskov på et mindre areal i afd. 6 i henhold til Natura 2000 plejeplanen.

107

15 15Arealer ved Vidåen Friluftsliv

1
3

I planperioden vil det blive undersøgt, om det er muligt at etablere en markeret vandrerute via digekronerne fra Bachmanns Mølle i Tønder til afslutningen af det 

nordlige dige langs Magisterkogen i Rudbøl By.

108 15 15Arealer ved Vidåen Natur 40 3 I planperioden skal afgræsningen af de vestligste arealer syd for Vidåen forbedres.

109 15 15Arealer ved Vidåen Natur 1 I planperioden gøres der endvidere forsøg med etablering af små flydeplatforme i udsatte yngleområder for sortterne

110

16 16Tingdal Plantage Natur

2
1

I Tingdal Plantge plejes de små hedearealer ikke i dag, men inden for planperioden skal der ske nedskæring af opvækst mindst én gang.

111

16 16Tingdal Plantage Natur

7
1

I planperioden igangsættes pleje ved afgræsning af det største sammenhængende naturareal – afd. 780 litra n og o. Udover hegning etableres vandforsyning ved 

brøndgravning.

112 16 16Tingdal Plantage Natur 1 Muligheden for at etablere små vandhuller – paddehuller – især med henblik på at skabe levesteder for den sjældne løgfrø undersøges./kan de graves eller ej?

113 17 17Draved Skov og Kongens Mose Natur 6 1 I den nordlige og østlige del af afd. 396 i Draved Skov, skal der tages høslet

114 17 17Draved Skov og Kongens Mose Natur 60 1 I Kongens Mose skal der etableres to fenner i afd. 400 med henblik på afgræsning af et areal, som ellers er under naturlig tilgroning.

115

17 17Draved Skov og Kongens Mose Skov

4
1

Draved Skov, afd. 389 udlægges som græsningsskov i henhold til Natura 2000 plejeplanen.

116 17 17Draved Skov og Kongens Mose Skov 3 1 Draved Skov, dele af afd. 396 vil blive udlagt til skoveng

117 17Draved Skov og Kongens Mose Skov 24 2 De skovbevoksede tørvemoser i afd. 391 og 392 udlægges ligeledes som urørt for at sikre den naturlige dynamik i henhold til Natura 2000 plejeplanen. 

118

18 18Soldaterskoven Natur

7
1

Engarealerne i afd. 812 og 813 blive forsøgt bundet sammen med den nuværende afgræsning i afd. 814. 

119 18 18Soldaterskoven Natur 1 I denne sammenhæng skal der etableres stenter ved stier og en passage ned mod åen i afd. 813. Se forrige.

120

18 18Soldaterskoven Natur

0,5
1

På engen i afd. 812 etableres indhegnede træholme 

121

18 18Soldaterskoven Natur

8
1

Bevoksningen i afd. 815 medtages ligeledes i eksisterende hegning for med tiden at gøre den mere lysåben. 

122

18 18Soldaterskoven Natur

3
1

Der etableres 3 mindre vandhuller/bekkasinskrab - afd. 821b øst for jernbanen
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